
                             

 

Ինքնակենսագրություն               

 

Գեղամ  Հազկերտի Հովհաննիսյանը ծնվել է 1963 թ հոկտեմբերի 

28-ին՝ Արարատի մարզի Այնթափ գյուղում:Միջնակարգ 

կրթությունը ստացել է Այնթափի թիվ 2 դպրոցում: 

1980-81թթ սովորել է Երևանի թիվ 12 տեխնիկական 

ուսումնարանում: 

1981-82թթ աշխատել է Այնթափի սովխոզում,որպես բանվոր: 

1982-84թթ ծառայել է խորհրդային բանակում: 

1985թ ընդունվել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետը,որն 

ավարտել է 1990թ. գերազանցության դիպլոմով: 

1990-91թթ որպես պատմության ուսուցիչ աշխատել է Երևանի 

թիվ 137,իսկ 1991-93թթ՝ թիվ 86 միջն. դպրոցներում: 

1992թ. ընդունվե լ է ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի 

ասպիրանտուրան:1997թ. պաշտպանել է թեկնածուական 

թեզ,այնուհետև աշխատանքի է անցել նույն 



ինստիտուտում,սկզբում որպես կրտսեր 

գիտաշխատող,այնուհետև գիտաշխատող: 

Ներկայումս Գ.Հովհաննիսյանն աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ 

Պատմության ինստիտուտի Նոր պատմության բաժնում,որպես 

ավագ գիտաշխատող: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Գեղամ Հազկերտի Հովհաննիսյանի գիտական և ուսումնամեթոդական 

աշխատանքների 

                                                 ՑՈՒՑԱԿ 

 

7 

Սոցիալ-

դեմոկրատական 

հնչակյան և 

վերակազմյալ 

հնչակյան 

կուսակցությունների 

պատմություն 

 

 

տպագիր 

 

Հայ ազգային և Հայաստանի ու 

Անդրկովկասի սոցիալիստական 

կուսակցությունների 

պատմության 

ակնարկներ,Երևան,2003,              

էջ 26-75 

Կարապետյան 

Խուդինյան և 

ուրիշներ 

Հ/Հ      Անվանումը Տպագիր թե 

ձեռագիր 

իրավունքով 

Հրատարակչություն 

/ամսագրերի 

անունը,համարը,տարեթիվը 

կամ իրավունքի համարը/ 

Համահեղինակների 

ազգանունը 

 

 

1 

Արևմտահայության 

ազգային-

ազատագրական 

հարցերի արծարծումը 

Ա.Արփիարյանի 

կողմից «Մշակում» 

1870-1890թթ 

 

 

տպագիր 

 Երիտասարդ 

գիտաշխատողների 

զեկուցումների թեզիսներ,         

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության 

ինստիտուտ 

Երևան,1992թ.,էջ 5-6 

 

 

2 

Ա.Արփիարյանը 

երիտթուրքական 

շարժման մասին 

 

տպագիր 

Երիտ.արևելագետների 

հանրապետական 18-րդ 

գիտ.նստաշրջանի 

զեկուցումների թեզիսներ,Երևան 

1997,էջ 20-21 

 

 

 

3 

Ռուսական առաջին 

հեղափոխությունը 

Արփիարյանի 

հրապարակախոսու-

թյան մեջ 

 

տպագիր 

 

Երիտ.գիտաշխատողների 

զեկուցումների թեզիսներ, ՀՀ 

ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ    

Երևան,1997,էջ 17-18 

 

 

 

4 

Ա.Արփիարյանի 

կրթական-

մշակութային 

հայացքները 

 

տպագիր 

 

«Դպիր» ամսագիր 

1997թ.,հհ. 1-2,էջ 12-17 

 

 

 

5 

Ա.Արփիարյանի 

մատնիչության 

առասպելը 

 

տպագիր 

 

Լրաբեր հասարակական 

գիտությունների, 1998,հ. 1,           

էջ    49-57 

 

 

6 

Էջեր վերակազմյալ 

հնչակյան 

կուսակցության 

պատմությունից 

 

տպագիր 

 

Գիտական աշխատությունների 

ժողովածու, Երևան 2000,էջ 83-88 

 



 

ՀԱՅՑՈՂ                                                                                  Գ. Հ. Հովհաննիսյան                                         

ԳԻՏՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                                                                  Դ. Ս. Բալասանյան 

 

 

8 

Վերակազմյալ հնչակյան 

կուսակցությունը Առաջին 

աշխարհամարտի տարիներին 

 

տպագիր 

 

Բանբեր Հայաստանի 

արխիվների,Երևան 

2003,հ.1,էջ 181-190 

 

 

9 

Երիտթուրքական շարժումը 

հնչակյան կուսակցության 

գնահատմամբ 

 

տպագիր 

 

Գիտական 

աշխատությունների 

ժողովածու,Երևան,2006,                

էջ 216-218 

 

 

10 

Հայ ժողովրդական  

կուսակցության պատմության 

համառոտ ակնարկ 

 

տպագիր 

 

Գիտական 

աշխատությունների 

ժողովածու,Երևան,2008,                

էջ 176-178 

 

 

11 

Հայ ազգային 

կուսակցությունների միության 

խնդիրը 19-րդ դարի վերջին և     

20-րդ դարի սկզբին 

 

 

տպագիր 

 

Матералы международной 

научной конференции 

“Экологические проблемы 

сельского хозяиства” Ереван, 

2008,ст. 63-69 

 

 

 

12 

Հնչակյան կուսակցության 

տեսակետը 

սոցիալիզմի,ազգայնականության 

և Հայկական հարցի մասին 

 

 

տպագիր 

 

Բանբեր Հայաստանի 

արխիվների,Երևան, 

2008,հ.1,էջ 226-233 

 

 

 

13 

«Հայոց պատմություն» 

ստուգողական աշխատանքների 

օրինակելի թեմատիկա և 

մեթոդական ցուցումներ 

 

 

տպագիր 

 

Երևան,2010 Ոսկանյան 

Հովակիմյան 

Վարդանյան 

Վասիլյան 

Համբարձումյան 

 

 

14 

Аграрные отношения в Армении 

в конце XIX-начале XX вв 

 

 

տպագիր 

 

Матерали международной 

научной конференции 

“Проблемы использования и 

управления земельными 

ресурсами’’, ст. 40-44 

 

 

 

15 

Հայոց պատմության 

հիմնահարցերի թուրքական 

նենգափոխումների մերկացումը 

20-րդ դարի սկզբի մամուլում 

 

 

տպագիր 

 

«Պատմություն և մշակույթ 

ընդդեմ կեղծիքի և 

ոտնձգության» 

Հանրապետական 

գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու,Երևան, 2011 

 


