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Օֆելյա Էդմոնի Կուրազյան 

 

 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ          ք. Լենինական 17 հոկտեմբերի 1969թ., 

Կրթություն 

1987-1992թթ. Կարլ Մարքսի անվան պոլիտեխնիկական ինստիտուտի Լենինականի մասնաճյուղ 

/ներկա`ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղ/, Կարի արտադրանքի տեխնոլգիա մասնագիտությամբ (դիպլոմ` 

գերազանցությամբ ШВ թիվ 695042), 

2006-2009 թթ. Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի կերպարվեստի և 

գծագրության ամբիոնի հայցորդ: 

2009 թ պաշտպանել եմ ատենախոսություն «Գեղարվեստական նախագծում» առարկայի 

դասավանդման հիմնախնդիրները բուհական համակարգում»  թեմայով, ստանալով 

մանկավարժական գիտությունների  թեկնածուի գիտական աստիճան /ԺԳ 00,02  Կերպարվեստի 

դասավանդման մեթոդիկա/   

 

Գիտական աստիճանը և կոչում 

30.04.2009թ. Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի մասնագիտական 

խորհրդի որոշմամբ շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան 

Կերպարվեստի դասավանդման մեթոդիկա մասնագիտւթյամբ (դիպլոմ` Ա թիվ04644) 

 

Աշխատանքային փորձ 

1986-87թթ. Լենինականի ռեզիստորների "Օմեգա"̔̔̔ գ-ն` բանվորուհի 

1987-92թթ. ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղ` ուսանողուհի 

1992-2013թթ. ՀՊՃՀ Գյումրու մասնաճյուղ` ԿԿԻՏ ամբիոնի դասախոս 

1998-մինչ օրս Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի կերպարվեստի 

ամբիոնի դասախոս 
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Կարդացվող դասընթացներ 

Հագուստի գեղարվեստական նախագծում, Գունատեսություն, Զարդարվեստ, ԴԿա իրերի 

գեղարվեստական նախածում. զգեստի արվեստ,Կոմպոզիցիայի հիմունքներ, Համաշխարհային 

կերպարվեստի պատմություն 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, գրականություն, նորաձևության և դիզայնի նոր 

տեխնոլոգիաներ, առարկայական աշխարհի խորհրդանշական իմաստը հոգեբանությունը և այլն 

 

Պարգևներ 

Շնորհակալագիր Ռուսաստանի դաշնության Կրթության և գիտության նախարարության կողմից՝ 

միջազգային համագործության համար /2017 թ./ 

Շնորհակալագիր Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

Գեղարվեստական կրթության ֆակուլտետի կողմից՝«Միջմշակութային երկխոսություն» միջազգային 

կլոր սեղանի կազմակերպման և մասնակցության համար 

Շնորհակալագիր  Նկարիչ-մանկավարժների միջազգային միության /Представительства  

Международного союза педагогов-художников/ կողմից «Ноев ковчег»  միջմշակութային կրթական 

ծրագրի կազմակերպման և արդյունավետ համագործակցության համար 

Շնորհակալագիր  ՌԴ Պետական հումանտար-տեխոլոգիական համալսարանի կողմից  (ГОУ ВО 

МО Государственый гвуманитарно-технологический университет) միջազգային համագործակցության 

շրջանակներում բուհերի համագործակցության ծրագրում զգալի ներդրման համար 

 

Հրատարակումներ 

Գեղարվեստական նախագծման դերը գեղարվեստական մտածողության ձևավորման համալիր 

գործընթացում, Մխիթար Գոշ №1, 2006, Վանաձոր 2006թ. Դիզայներական գործունեության և 

մտածելակերպի առանձնահատկությունները, Հանրապետական գիտական նստաշրջան նվիրված 

Հանրապետության անկախության 15-ամյակին, նյութերի ժողովածու, Գյումրի, "Դպիր" 2007թ.: 

Դիզայներական դպրոցների ձևավորման պատմությունից, Գեղարվեստական միտք №1 2009, 

Երևան, 2009 թ. 

"Գունաբանություն" մեթոդական ձեռնարկ, ՀՊՃՀ հրատ., 2011թ. Ազգային տարազը որպես 

խորհրդանշական համակարգ, Մ. Նալբանդյանի անվ. պետական մանկավարժական ինստիտուտ, 

Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, Գյումրի, 2012թ. 
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Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ամուսնացած եմ, ունեմ որդի և դուստր: 

Հեռախոսներ` 42233, 094-885040 

Էլեկտրոնային հասցե` ok171069@yandex.ru 

 


