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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ա. Ա. Հ. Պապանյան Նելլի Հարությունի 

 

 

Կրթություն 

1959-1966 թթ․                         Կիրովականի Ա․Միկոյանի անվան երաժշտական-

հանրակրթական              դպրոց 

1961967 թթ․                             Կիրովականի Ա․Գրիբոյեդովի անվան միջնակարգ դպրոց 

1967-1971 թթ. Վանաձորի Մ․Թավրիզյանի անվան երաժշտական 

ուսումնարան 

1971-1975թթ․ Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

1984,1985թթ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիա ՈԲՖ 

 

Աշխատանքային փորձ 

 
Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

1971-
1972 Սպիտակի երաժշտական դպրոց Տեսական 

առարկաների 

դասատու 

1972-1974 Վանաձորի Է․Կզարթմյանի անվան երաժշտական դպրոց Տեսական 

առարկաների 

դասատու 

1974- 2004 Վանաձորի Մ․Թավրիզյանի անվան երաժշտական 

ուսումնարան 

Տեսական 

առարկաների 

դասատու 

2009-առ 

այսօր 

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության «Մշակութային կրթության 

աջակցության» հիմնադրամի մեթոդիստ-մանկավարժ Լոռու 

մարզում 

 

1999 - 2020 Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ 

Արվեստի 

ամբիոնի 

դասախոս 

2020-առ 

այսօր 

Վանաձորի Հ․Թումանյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտ 

Արվեստի և 

սպորտի 

ամբիոնի 

ասիստենտ 

 

Վերապատրաստումներ 

 

1984 թ․ Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիա ՈԲՖ 

1985 թ․ 

 

2017թ․  ՀՀ ԿԳ նախարարություն Կրթության ազգային ինստիտուտ 
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2017թ․ ՀՀ ԿԳ նախարարություն Կրթության ազգային ինստիտուտ 

  

    2021թ․ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն Հ․Թումանյանի անվան պետական համալսարան 

                MOODLE  և ZOOM  հարթակներում դասավանդման  և ուսումնառության            

մեթոդներ  ուսուցանելու երկամսյա վերապատրաստման դասընթաց /32 ժամ/  

      

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

 

Երաժշտական կրթության մեթոդաբանություն 

 

Հայ և համաշխարհային երաժշտության արդի շրջանի զարգացոևւմները 

 

Դասավանդվող առարկաներ 

 

Հայ և համաշխարհային երաժշտության պատմություն 

 

Երաժշտության դասավանդման տեխնոլոգիա և մեթոդիկա 

 

Երաժշտական դաստիարակության տեսւթյուն և մեթոդիկա 

 

Վոկալ-խմբերգային երաժշտության պատմություն 

 

Երգչախմբի հետ աշխատանքի մեթոդիկա
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Մասնագիտական անդամակցություն 

«Արվեստագետ» կրթթամշակութային հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ 

 

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 

 

2015թ․        Վերապատրաստման դասընթացներ Լոռու մարզի երաժշտական և արվեստի 

դպրոցների տեսական առարկաների դասատուների հհամար  

2016թ Վերապատրաստման դասընթացներ Լոռւ մարզի հանրակրթակամ դպրոցների 

Երաժշտության դասատուների համար / ՀՀ ԿԳ նախարարություն Կրթության ազգային 

ինստիտուտ/ 

2017թ․        Վերապատրաստման դասընթացներ Լոռու մարզի երաժշտական և արվեստի 

դպրոցների տեսական առարկաների դասատուների հհամար  

  

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 

 

2010 թ․ Ղ․Աղայանի ծննդյան 170-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով 

 

Պարգևներ 

Շնորհակալագրեր և Պատվոգրեր Լոռու մարզպետարանի, Վանաձորի 

քաղաքապետարանի, ՎՊՀ-ի կողմից 

 

Լեզուների իմացություն 

 

Հայերեն, ռուսերեն – գերազանց, ամգլերեն - բառարանով 

 

Անձնական տվյալներ 

Հեռ․ 077-774-491    099-794-491 

Էլ․փոստ papanyan.metod@gmai.com 

 

Հրապարակումներ 

 

Հեղինակ եմ մեկ մենագրության, 11 գիտական հոդվածի, երեք տասնյակից ավելի 

հոդվածների հանրապետական և մարզային մամուլում 

Գրտական և հանրամատչելի զեկուցումներ մասնագիտական թեմաներով Երևանում,       

Վանաձորում և Լոռու մարզի մի շարք բնակավայրերում 


