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Անժելիկ Ռուբենի Մանվելյան 

     

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ     ք․Լենինական 1951 թ․ ապրիլի 16 

Կրթություն 

1969 -1973 Երևանի Փ․Թերլեմեզյանի անվ․ գեղարվեստի ուսումնարան Ц № 638898 գեղանկարիչ 

մասնագիտությամբ։2006 -2011 Գյումրու Մ․ Նալբանդյանի անվ․ պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ դիպլոմ AB № 107874 Կերպարվեստ և գծագրություն մասնագիտությամբ։ 

 

Աշխատանքային փորձ 

1975 – 1980 Արթիկի նկարչական դպրոցում որպես նկարչության և գործվածքագիտության 

դասատու1980 –ից Ս․Դ․ Մերկուրովի անվ․ մանկական գեղարվեստի դպրոց№ 122 նկարչության և 

գոբելենի ուսուցիչ2005 թ․ Մ․ Նալբանդյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի կերպարվեստի 

ամբիոնում գոբելեն առարկայի վարպետ 2010 թ․ Մ․ Նալբանդյանի անվան մանկավարժական 

ինստիտուտի կերպարվեստի ամբիոնում որպես դասախոս 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Գունանկար, Կոմպոզիցիա, Գեղարվեստական գործվածքագիտություն, 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

Մասնագիտական բնակավառի նորություններ, գրականություն, գործվածքագիտության նոր 

տեխնոլոգիաներ, դասավանդման նոր ինտերակտիվ մեթոդներ 

 

Պարգևներ   

2011թ. Կրթության և գիտության նախարարության առաջին կարգի դիպլոմ <<Ես իմ անուշ 

Հայաստանի >> խորագրով միջբուհական ցուցահանդես։ 
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2014 г. Благодарность  ‹‹Международного благотворительного  фонда Владимира Спивакова››  за помощь 

организации фестиваля  

1989 г.Грамота за добросовестнное отношение к труду и активное уастие в воспитании подрастающего 

поколения. 

 

Հրատարակումներ 

Некоторые вопросы обучения рисования детей дошкольного возраста 

2007թ. Տպագրություն << Համայնապատկեր >> գրական մշակութային հանդես։ Հոդված  Անժելա 

Մանվելյան հեղինակ Ա․ Բաղդասարյան գլխ․խմբագիր Ս․ Գյոդակյան 

 

Ցուցահանդեսներ 

1975 – 2013 Համամիութենական, հանրապետական, միջազգային ցուցահանդեսներ։ 

1998 թ․ Առաջին միջազգային բիենալե Գյումրի դիմանկար << Աննա >>։ 

2002 թ․ Երրորդ միջազգային բիենալե Գյումրի տրիպտիխ << Ծառի ցանկությունը >>։ 

2002 թ Երևան Հայաստանի նկարիչների միության 70 –ամյակին Նվիրված կատալոգ << Աշնանային 

առավոտ >>։ 

2004 թ Երևան կատալոգ << Գրաֆիկա - քանդակ >> Գրաֆիկա << Ծառի հույսը >>։ 

2007 թ Կատալոգ նվիրված Հայաստանի նկարիչների միության75 –ամյակին << Գարուն >>։ 

2009 թ Տիկնիկային թատրոնում ներկայացման ձևավորում<< Հեքիաթ Ձմեռ պապի, եղևնու և կախարդ 

բլբլանի մասին >>։ 

2011 թ Ներկայացման դեկորատիվ ձևավորում Գյումրու Մ․ Նալբանդյանի անվ․ մանկավարժական 

ինստիտուտ։ 

2012 թ Գյումրի պետական մանկավարժական ինստիտուտ Անհատական ցուցահանդես << Գարուն >> 

07 03 2012 

2012 թ Երաժիշտ կատարողների << Վերածնունդ >> միջազգային չորրորդ մրցույթ փառատոնի 

շրջանակներում։ Գյումրի Անհատական ցուցահանդես 10 04 2012 

2012 թ Երևան կատալոգ նվիրված նկարիչների միության 80-ամյակին Հանրապետական 

հոբելյանական ցուցահանդես։ նատյուրմորտ << Գարուն >> 30․10․2012 

2013 թ Ցուցահասնդես նվիրված երկրաշարժի 25-ամյակին  հայաստանի նկարիչների միություն  

2014 թ Ցուցահանդես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնում ‹‹Ինֆորմացիոն Գյումրի›› 

2014 թ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանի հիմնադրման 40-ամյակի հոբելյանին նվիրված 

Հանրապետական ցուցահանդես‹‹Գույներ տարիներ››, ‹Անուրջներ›› 
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2015 թ Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվ. պետական մանկավրժական ինստիտուտի 80-ամյակին 

նվիրված ցուցահանդես 20.04.2015 

2015թ Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված ցուցահանդես ԳՊՄԻ-ում 

2015թ Մարտի 8-ին նվիրված ցուցահանդես Ասլամազյան  քույրերի թանգարնում 

2016թ Հանրապետական ստեղծագործական ցուցահանդես ‹‹Նկարիչները կանանց տոնին›› 

2016թ Մարտի 8-ին նվիրված ցուցահանդես Մանկական պատկերասրահում 

2015թ.Գոբելեն աշխատանքների ցուցահանդես ԳՊՄԻ-ում 

 

Մասնագիտական անդամակցություն  

2000 թ․ Հայաստանի նկարիչների միության անդամ 

 

Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե/ 

Ամունացած չեմ    

 հեռախոս (0312 ) 5 -53 -66,  բջջ․ 093 45 -78 -16 


