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Ծննդյան վայրը, տարեթիվ                  ք. Լենինական 13 մայիսի 1984թ.,  

Կրթություն 

1991-2001թթ. Գյումրու Հ. Պարոնյանի անվ. թիվ 14 միջնակարգ դպրոց: 

2001-2005 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի <<Երաժշտական 

կրթություն>> բաժնի ուսանողուհի: 

2007-2012 թթ. Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի <<Երաժշտական 

կրթություն>>ամբիոնի  հայցորդ:  

 

Գիտական աստիճանը և կոչում 

2005 թ-ից -մինչ օրս Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի << 

Կերպարվեստի, երաժշտության և նրանց դասավանդման մեթոդիկաների կրթություն>>  ամբիոնի 

դասախոս և նվագակցող: 

 

Աշխատանքային փորձ 

2005 թ-ից -մինչ օրս Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի << 

Կերպարվեստի, երաժշտության և նրանց դասավանդման մեթոդիկաների կրթություն>>  ամբիոնի 

դասախոս և նվագակցող: 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Խմբավարություն և պարտիտուրայի ընթերցում: 

 

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակ 

Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, երաժշտագիտւթյուն, գրականություն: 

 

Հրատարակումներ 

1. Проблема духовной культуры личности в современных теоретико-методологических 

исследованиях. Հանրապետական գիտական նստաշրջան, Նյութերի ժողովածու, 

Գյումրի  «Դպիր»  հրատարակչություն, 2008, էջ 273-276 

2. «Абсолютная свобода» художественного воображения в основе эстетического отношения 

к действительностиб. Հանրապետական գիտական նստաշրջանի  նյութեր, Գյումրի  

«Դպիր»  հրատարակչություն, 2009, էջ 316-318 
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3. Իրականության նկատմամբ գեղագիտական վերաբերմունքի ձևավորումը որպես 

գեղագիտական դաստիարակության նպատակ,  Հանրապետական գիտական 

նստաշրջանի  նյութեր, Գյումրի  «Դպիր»  հրատարակչություն, 2009, էջ 319-321 

4. Формирование художественно-эстетического вкуса студентов как педагогическая 

проблема. Հանրապետական գիտական նստաշրջանի  նյութեր, Գյումրի  «Դպիր»  

հրատարակչություն, 2009, էջ 204-207 

5. Գեղարվեստական բաղադրամասերի համակարգված կապերը գեղագիտական 

դաստիարակության գործընթացում, Ժամանակակից գիտական պրոբլեմների 

ուսումնասիրությունը բուհերում, հատոր II,  Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի 

համալսարանի հրատարակչություն, Գյումրի, Երևան 2009, էջ 80-83 

6. Սովորողների հույզերի զարգացումն արվեստի միջոցով, Ժամանակակից գիտական 

պրոբլեմների ուսումնասիրությունը բուհերում, հատոր II,  Իմաստասեր Անանիա 

Շիրակացի համալսարանի հրատարակչություն, Գյումրի, Երևան 2009, էջ 96-99 

7. Հայաստանում երաժշտական արվեստի ձևավորումը և զարգացումը տոհմային 

համայնական կարգերի շրջանում, , Ժամանակակից գիտական պրոբլեմների 

ուսումնասիրությունը բուհերում, հատոր XII,  Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի 

համալսարանի հրատարակչություն, Գյումրի, Երևան 2010, էջ 58-61 

8. Երաժշտության և երաժշտական թերափիայի ազդեցության միջոցները ներառական 

կրթության գործընթացում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 

Ներառական կրթության հիմնախնդիրները, ԳՊՄԻ. 2016թ. էջ 96 -102 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ամուսնացած չեմ: 

Հեռախոսներ` +374 -312 43239, +374 -77-840-820 

Էլեկտրոնային հասցե` konsuello_js@mail.ru 


