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ÌÝÝ¹Û³Ý ï³ñ»ÃÇíÁ` 9 մարտի 1969 թ.: ì³ÛñÁ` քաղաք - Երևան
ÀÝï³Ý»Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ`

ամուսնացած եմ, ունեմ երկու երեխա

Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÝ³·³í³éÝ»ñÁ` երաժշտագիտություն, հոգեբանություն
¼µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝÁ` Կոմիտասի անվ. ԵՊԿ -ի «Երաժշտ. պատմ.» ամբիոնի
դոցենտ`«Համընդհանուր (նախկինում`Խորհրդային)
երաժշ. պատմ.», «Ռուս
երաժշտության
պատմության»,
«Արևմտա-Եվրոպական
երաժշ.
պատմ.»
դասընդհացներ, “Որակի ապահովման” բաժնի վարիչ
ÎñÃáõÃÛáõÝÁ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ,
ï³ñ»Ãí»ñÁ)
1984-1988
թթ.`
Ռ.Մելիքյանի
անվ.
երաժշտական
ուսումնարան.
Ն.Խ.Շախպարոնյանի դասարանում
1988-1993 թթ.` Կոմիտասի անվ. Երևանի Պետական կոնսերվատորիայի
դաշնամուրային ֆակուլտետ. Պրոֆեսոր Մ.Մ. Մխիթարյանի դասարան. УВ-1
№ 086702
1997-2000թթ.`
Կոմիտասի անվ. Երևանի Պետական
կոնսերվատորիայի
ասպիրանտուրա. երաժշտագիտական բաժին. Պրոֆեսոր Ի.Գ.Տիգրանովայի
ղեկավարությամբ. № 564
2003թ. նոյեմբերի 26-իÝ
¶ԱԱ Արվեստի ինսիտուտում
պաշտպանեÉ եմ
թեկնածուական ատենախոսություն “Հայկական դաշնամուրային սոնատի
զարգացման ուղիներն ու խնդիրները” (19-րդ դարի 80-ական թվականներից մինչև
20-րդ դարի 70-ականները) թեմայով
2004թ. մարտի 1-իÝ շնորհվել է ÐÐ ´àÐ-ի կողմից արվեստագիտության
թեկնածուի գիտական աստիճան
Լեզուների իմացություն` Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն
¶Çï³Ï³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ÏáãáõÙÁ` արվեստագիտության թեկնածու, դոցենտ:
ä³ñ·¨Ý»ñÁ` Համահայկական կոնգրեսի Ռուսաստանի հայերի միության և ՀԿԵՄ
2009թ.
հայտարարված
լավագույն
ստեղծագործություն
միջազգային

մրցանակաբաշխության “Հայ երաժշտագիտության հեռանկարներ” մրցանակ (2010
թ.)
²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ `
2011թ. մայիսից ԵՊԿ-ի Որակի ապահովման բաժնի վարիչ
2011թ. մարտից ԵՊԿ-ում Որակի ապահովման բաժնի տեսուչ
2011թ. ԵՊԿ-ում բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության
որակի ներքին ապահովման հանձնաժողովի անդամ
2007թ. «Երաժշտության պատմության» ամբիոնի դոցենտ Դ № 01396 առ այսօր
2006թ. «Արճեշ» հրատարակչության տնօրեն առ այսօր
2001թ. սեպտեմբերից ասիստենտ, իսկ 2002թ. նույն ամբիոնի դասախոս
1997-2001թթ. Երևանի
Կ. Սարաջյանի անվ. № 4 երաժշտական դպրոցի
դաշնամուրի ուսուցչուհի
1990-1997թթ ուսմանս զուգահեռ սկս»É եմ մանկավարժական գործունեությունս
Էջմիածնի շրջանի Արշալույս գյուղի
երաժշտական դպրոցում
որպես
դաշնամուրի ուսուցչուհի
Ðñ³ï³ñ³Ïí³Í
³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ`
մոտ
երեք
տասնյակ
հրատարակված հոդվածներ գիտ. ժողովածուներում, ամսագրերում, թերթերում:
Մեկ մենագրություն. “Գևորգի Գրիգորիևիչ Տիգրանով - 100”, “Արճեշ”, 2008:
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ` սկսած 2004 թ. մասնակցում եմ
ՀԿԵՄ կողմից կազմակերպված միջազգային գիտաժողով-փառատոններին, ՀՀԳԱ
Արվեստի ինստիտուտի գիտաժողովներին, Գյումրիում, Սանկտ-Պետերբուրգում,
Մինսկում, Մոսկվայում և ալն:
²Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ`
2005թ.`Հայաստանի կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միության անդամ:
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ`
1997-ից միչև 2001-ը Կ. Սարաջյանի անվան երաժշտական դպրոցում հանդես եմ
եկել բազմաթիվ մեթոդական զեկուցումներով, ներածական խոսքով դպրոցի
թեմատիկ համերգներին:
2004թ. - «Ավետ Տերտերյան - 75» (Ավանդույթ և նորարարություն) միջազգային
գիտաժողով-փառատոնի կազմ.կոմիտեի անդամ:
2005թ. - հիշյալ գիտաժողովի նյութերի հրատարակման խմբագրական կազմի
անդամ:
2004թ. – ձեռնարկել և ձայնագրել եմ Ավետ Տերտերյանի I և II սիմֆոնիաների

CD-ին:
2005թ. - «Ժողովրդական ստեղծագործություն և կոմպոզիտորական արվեստ» IV
միջազգային գիտաժողով-փառատոնի կազմ.կոմիտեի անդամ:
Բազմաթիվ համերգների և երեկոների ներածակ խոսք և այլն:
2

