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Որտեղ Պաշտոնը

2009թ.
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան

պետական մանկավարժական

ինստիտուտ

Արվեստի ամբիոն՝

որպես դասախոս և
նվագակցող

2011թ. Դպրոցականների առարկայական մարզային
օլիմպիադա

Նախագահ

2014թ.

Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան

արվեստի պետական քոլեջ

Կոնցերտմայստեր

2017-2018թթ. <<Կոմիտաս>> մարզային մրցույթ Հանձնաժողովի

նախագահ

ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա. Ա. Հ. Սյուզաննա Սեյրանի Փոթինյան

Կրթություն

1998-2002թթ. Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան երաժշտական

ուսումնարանի դաշնամուրային բաժին

2002-2007թթ. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի

դաշնամուրային ֆակուլտետ

2007-2009թթ. Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ասպիրանտուրա

Աշխատանքային փորձ

Դասավանդվող

առարկաներ

Նվագակցող

Կազմակերպած միջոցառումներ

2007թ. Մենահամերգ:

Պարգևներ

Առաջին կարգի մրցանակ քաղաքային <<Ոսկե կարապ >> մրցույթում

Առաջին կարգի մրցանակ <<Պատանի երաժիշտ կատարողների>> համաքաղաքային

մրցույթում:

Ոսկե մեդալ և առաջին կարգի մրցանակ բելգիական <<Ամադեուս>> պատանի երաժիշտ

կատարողների մրցույթում:

Հատուկ մրցանակ մանկապատանեկան հանրապետական փառատոնում Երևանում՝
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նվիրված հանրապետությանանկախությանտոնին:

Դիպլոմ՝ Առնո Բաբաջանյանիանվան երիտասարդ դաշնակահարների 3-րդ

հանրապետական մրցույթում:

1995թ. Վանաձորի կամերային նվագախմբի հետ ելույթ եմ ունեցել Հայդնի ռե մաժոր

կոնցերտի կատարմամբ:

1997թ. Համերգ Ֆրանսիայի պատվիրակության պատվին Վանաձորի կամերային

նվագախմբի հետ ելույթ Ի.Ս Բախի ռե մինոր կոնցերտի կատարմամբ:

2009թ. նոյեմբեր, Երևան, Երեխաների իրավուքների ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի 20-ամյակին

նվիրված համերգին ելույթ և նվագակցություն,

2003-2006թթ. հաշվետու և դասարանային համերգներ Երևանի Կոմիտասի անվան

պետական կոնսերվատորիայում:

2010թ. ապրիլի 26, Ավետ Գաբրիելյանի եւ Սարգիս Ասլամազյանի անվան պատանի

ջութակահարների եւ թավջութակահարների հանրապետական 8-րդ մրցույթ-փառատոնում

I կարգի մրցանակակրի կոնցերտմայստեր:

2016թ. Շնորհակալագիր՝ <<Վերածնունդ>> միջազգային 8-րդ մրցույթ-փառատոնում

<<լարային գործիքներ>> անվանակարգի 2-րդ և 3-րդ կարգի մրցանակակիրների

կոնցերտմասյտեր:

2018թ. երկրորդ կարգի դափնեկիր Գյումրիում կայացած <<Վերածնունդ>> միջազգային 10-

րդ մրցույթ-փառատոնում՝ երգչախմբի նվագակցող:

2019թ. Օդեսսա-Վանաձոր միջազգային երաժշտական մրցույթ-փառատոնում առաջին

կարգի մրցանակներ՝ <<լարային գործիքներ>> և <<երգչախումբ>> անվանակարգերում՝

որպես կոնցերտմասյտեր, նաև հատուկ մրցանակ:

2019թ. Շնորհակալագիր՝ մասնագիտական պարտականությունների բարեխիղճ ու

նվիրումով կատարելու և արդյունավետ աշխատանքի համար. ՀՀ Լոռու մարզ, Վանաձորի

համայնքապետարան :

2019թ. Շնորհակալագիր՝ մշակութային կրթության ոլորտում բարեխիղճ աշխատանքի

համար. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն:

2019թ. ՎՊՀ դեկանատի հետ համատեղ արդյունավետ համագործակցության համար

Շնորհակալագիր՝ Մանկավարժության ֆակուլտետի հիմնադրման 50-ամյակի առթիվ:

2021թ. Շնորհակալագիր Սպենդիարյան-150, Բաբաջանյան 100 խորագրով միջոցառմանն

ակտիվ մասնակցության համար:

2021թ. Շնորհակալագիր Հ.Թումանյանի 150-ամյակին նվիրված ցուցահանդես-

միջոցառմանն օժանդակելու համար:
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2021թ. <<Կոմիտաս>> պատանի երաժիշտ կատարողների մարզային մրցույթում

<<երգչախումբ>> անվանակարգերում 2-րդ կարգի մրցանակ/ կոնցերտմասյտեր:

2021թ. հոկտեմբերի 2 Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում <<Առնո Բաբաջանյան

100>> խորագրով համերգ. Բաբաջանյան <<Անուրջներ>> մենակատար և 15

ստեղծագործությունների նվագակցություն. ՀՀ Լոռու մարզպետի և Վանաձորի

քաղաքապետի Շնորհակալագրեր:

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսորեն, անգլերեն

Անձնական տվյալներ

Հեռ․ 055-75-90-08

Էլ․փոստ zyuzi1984@gmail.com

mailto:zyuzi1984@gmail.com

