
 

ԼԻԼԻԹ ԱՍՈՅԱՆ  ԱՆՏՈՆԻ 
 
 

 
 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվը                                 
 

Ծնվել է ք.Լենինականում ծառայողի ընտանիքում,1975 թ.: 
 

Կրթությունը  

 

 

1982-1991թթ. սովորել է Ս.Օրջոնիկիձեի անվան միջնակարգ 

ռուսական դպրոցում,  

1992թ. գերազանցությամբ ավարտել Ախրուրյանի 

Ն.Աղբալյանի անվան ազգային վարժարանը, 

1992-ին ընդունվել և 1997թ. բարձր առաջադիմությամբ 

ավարտել է Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական 

մանկավարժական ինստիտուտի պատմության բաժինը, 

1997-ին հայցորդ է ձևակերպվել ՀՀ ԳԱԱ Պատմության 

ինստիտուտում՝ ակադեմիկոս Հ.Ա.Ավետիսյանի 

ղեկավարությամբ:  

2006-ին պաշտպանել է թեկնածուական 

ատենախոսությունը՝ «Հայերի տեղաբաշխումը Ռուսական 

կայսրությունում ըստ 1897թ. Համառուսաստանյան 

մարդահամարի տվյալների» թեմայով՝ ակադեմիկոս 

Հ.Ավետսյանի, ապա՝ պ.գ.դ., պրոֆ. Ա.Հակոբյանի 

ղեկավարությամբ և ստացել պատմական գիտությունների 

թեկնածույի գիտական աստիճան: 

2009թ. ստացել է դոցենտի կոչում: 

 

 

 
Գիտական աստիճանը    
 
 
պ.գ.թ., դոցենտ 

 

 



 

Աշխատանքային փորձ                                 

1997թ-ից ցայսօր աշխատում է Շիրակի պետական համալսարանում, 

1997-1999 թթ.  Գյումրու Ա.Պետրոսյանի անվան թիվ 10 միջնակարգ դպրոց, պատմության 

ուսուցիչ, 

1999- 2007 թթ.՝ Գյումրու «Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի»     համալսարան, պատմության և 

քաղաքագիտության դասախոս, 

2009-2013թթ. ղեկավարել է Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի Շիրակի 

մարզի Քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոնը, 

2014 թվականից «Վիկտորիա» պատմաբանների ակումբ» պատմամշակութային ՀԿ նախագահ, 

2015 թվականից համգործակցում է ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոնի հետ, 

2015թ-ից ցայսօր աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային Կենտրոնում, 

2017-2018  ուսումնական տարում՝ Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական 

համալսարանում,  

2018թ. մարտից-սեպտեմբեր զբաղեցրել է ՇՊՀ Պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի 

վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնը, 

2019 թվականից ցայսօր աշխատում է ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղում, 

2020 թվականից հանդիսանում է Հանրային դիվանագիտության դպրոցի դասախոս-փորձագետ: 

     

 
 
 

Կարդացվող դասընթացներ 

Հայոց պատմություն, Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն, Թանգարանագիտություն և 

արխիվագիտություն, Պատմության դասավանդման մեթոդիկա, Հայ-ռուսական 

հարաբերությունները և Ռուսաստանի հայ գաղթօջախները: 

Մասնակցությունը գիտաժողովներին և դասընթացներին  
 
2005թ. մանակցել է Կրթության ազգային ինստիտուտի և Հայ Առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի 

համատեղ կազմակերպած դասընթացին՝ «Հայոց եկեղեցու պատմություն» առարկայից (Գյումրի): 

2008թ-ին մանակցել է ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն և ԵՊՀ հետբուհական լրացուցիչ 

կրթության բաժնի կողմից կազմակերպված դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացին՝ 

«Հայոց պատմություն» առարկայից (Երևան): 

 
 
 



 

 

2008-ին, 2009–ին և 2011-ին մանակցել է Համալարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի կողմից 

անցկացված «Կանանց լիդերության դպրոց» քաղաքական դասընթացներին (Երևան): 

2013-ին մասնակցել է Տարածաշրջանային   իրադարձությունների գիտավերլուծական կենտրոնի 

կողմից անցակցված «Հարևաններ. հայացք Հայաստանից» քաղաքագիտության դասընթացին (Երևան): 

2013-ին մանակցել է ՌԴ Սանկտ-Պետերբուրգի Արտաքին կապերի կոմիտեի կողմից անցկացված 

«Ռուսաստանի պետության պատմություն» 10-րդ կրթական ծրագրին (ՌԴ, Սանկտ-Պետերբուրգ): 

2014թ-ին վերապատրատում է անցել Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտում «Ինչպես 

դասավանդել հայոց ցեղասպանության թեման» ամառային դպրոցում(Երևան): 

2015թ-ին մասնակցել է Հայաստանի  ամերիկյան համալսարանում անցկացված «Սոցիալ-քաղաքական 

զարգացման մարտահրավերները հետգաղութային հասարակություններում» 

պատմաքաղաքագիտական դասընթացին (Երևան): Ինչպես նաև մասնակցել է մի շարք 

հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների Հայաստանի  հանրապետությունում (Երևան, 

Ծաղկաձոր, Իջևան), Ռուսաստանի դաշնությունում (Սոչի,Մոսկվա, Սանկտ-Պետերբուրգ), 

Վրաստանում (Թելավի, Բաթումի), Ուկրաինայում (Սումի): Մասնակից է եղել նաև Երիտասարդ 

եվրասիական պատմաբանների ակումբի նիստի (Երևան, 2014), Երիտասարդ պրոֆեսիոնալների 

ակումբի նիստի (ՌԴ,Սոչի, 2015), Ցեղասպանագետների միջազգային ասոցիացիայի նիստի (Երևան, 

2015), Քաղաքագետների համառուսաստանյան 7-րդ հոբելյանական կոնգրեսի (ՌԴ, Մոսկվա) և այլ 

միջազգային գիտաժողովների: 

2016թ. մարտին մասնակցել է Երևանում Գիտության և կրթության ռուսաստանյան կենտրոնի կողմից 

կազմակերպված  “Туркманчайский договор: история и современность” թեմայով կլոր սեղանին ՝ 

նվիրված Թուրքմենչայի պայմանագրի 188-ամյակին: 

2016թ. ապրիլին մասնկացել է Ռազմավարական հետազոտությունների ռուսաստանյան կենտրոնի 

(РИСИ) և ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի կողմից համատեղ կազմակերպված «Современная 

Евразия в различных методологических подходах и исследовательских практиках» երիտասարդ 

գիտնականների միջազգային գիտաժողովին (Երևան): 

2016թ. մայիսին մասնակցել է Ռազմավարական հետազոտությունների ռուսաստանյան կենտրոնի 

(РИСИ) ԱՊՀ 25-ամյակին նվիրված «25 лет СНГ: глобальные вызовы и региональные проблемы» 

խորագիրը կրող գիտաժողովին՝ ԱՊՀ գործադիր տնօրենի մասնակցությամբ (ՌԴ, Մոսկվա): 

2017թ. մայիսի 26-28-ին ՀՀ Հանրային խորհրդի պատվիրակության կազմում մասնակցել է 

Եվրասիական ժողովուրդների ասամբլեայի առաջին համագումարի աշխատանքներին (ՌԴ, Մոսկվա): 

2017թ. սեպտեմբերին  մասնակցել է “Կամավորական աշխատանքի արդյունավետության գնահատումը” 

թեմայով որակավորման բարձրացման դասընթացին Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցում 

(ВШЭ) (ՌԴ, Մոսկվա): 



 

2017 փետրվար – Միջազգային գիտաժողով՝ «Ընդհանուր քաղաքակրթական ընտրություն ապագա 

սերունդների համար»// Էջմիածին 

2017թ. օգոստոս – Կլոր սեղան՝ նվիրված Օշականի ճակատամարտի 190-ամյակին// Ռուսաստանի 

գիտության և մշակույթի կենտրոն, Երևան 

2017թ. հոկտեմբերի 20 - «Հայ կականց բարեգործական ընկերությունների գործունեությունը 19-րդ դարի 

վերջին -20-րդ դարի սկզբին» թեմայով զեկուցում Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական 

համալսարանի երևանյան մասնաճյուղում կազմակերպված «Կարմիր խաչի ընկերությունը. 

Հայաստանում և Ռուսաստանում գործունեության պատմություն» գիտաժողովում// 

http://arm.rs.gov.ru/ru/news/18974 : 

2017թ. նոյեմբերի 3-4 - Ռուս-հայկական համալսարանում մասնակցել եմ ազգային անվտանգությանը 

նվիրված միջազգային գիտաժողովին, որտեղ հանդես եմ եկել «Հայաստանի հասարակական 

կազմակերպությունները. Պատմություն և արդի իրողություններ» զեկուցումով: 

2018թ. մարտի 6-7 - Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանում տեղի ունեցած 

միաջզգային գիտա-գործնական գիտաժողովին՝ նվիրված Թուրքմենչայի պայմանագրի 190-ամյակին, 

որտեղ հանդես եմ եկել «Туркменчайский договор: история и современность» զեկուցումով// 

https://www.youtube.com/watch?v=ed16aaUGyYs : 

2018թ. մարտի 22 - մասնակցել եմ Ս.Էջմիածնում տեղի ունեցած «Ավանդական արժեքներն ու արդի 

մարտահրվերները» խորագրով Երրորդ միջազգային համաժողովին, որտեղ հանդես եմ եկել 

«Молодежная политика: возможности и реалии» զեկուցումով: 

2018թ. մայիսի 29-30 - Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի կողմից կազմակերպված 3-րդ 

Միջազգային գիտաժողով՝ «Исследования волонтерства: направления, междисциплинарный контекст, 

формирование профессионального сообщества, перспективы международной интеграции», որտեղ 

ներկայացրել եմ «Волонтерство в Армении: история и реалии» զեկուցումֈ 

2018թ. դեկտեմբերի 3 - մասնակցել է «Ինտեգրացիա և զարգացում» հ/կ-ն, «Նորավանք» գիտակրթական 

հիմնադրամը և Եվրասիական փորձագիտական ակումբի անցկացրած կլոր սեղանին «Սպիտակի 

երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը. Ողբերգության պատմությունը, փորձն ու դասերը» թեմայով, որտեղ 

հանդես եմ եկել զեկուցումով՝ «Միութենական հանրապետությունների և համաշխարհային 

հանրության օգնությունը: Նիկոլայ Ռիժկովը Հայաստանի ազգային հերոս» և հեղինակային ֆիկմի 

ցուցադրությամբ//https://soyuzinfo.am/2018/12/pomoshh-respublik-byvshego-sssr-i-mirovogo-soobshhestva-

nikolaj-ryzhkov-natsionalnyj-geroj-respubliki-

armeniya/?fbclid=IwAR3IoiAvGUkXAYqYMr9uTVjJF7rh4MGG8dEmc0kcK22-pEqN4XZvZZFAQTQ: 

2019թ. ապրիլի 3 - Երևանի Գիտության և մշակույթի ռուսաստանյան կենտրոնում հանդես եմ եկել 

զեկուցումով «Հայրենական մեծ պատերազմի ժողովրդագրական հետևանքները Հայաստանում»: 

2019թ. ապրիլի 22-23 - մասնակցել է Ուրալի դաշնային համալսարանում (ՌԴ, ք.Եկատերինբուրգ) 

կայացած միջազգային գիտաժողովին, որտեղ հանդես է եկել «Քաղաքացիական նախաձեռնությունների 

http://arm.rs.gov.ru/ru/news/18974
https://www.youtube.com/watch?v=ed16aaUGyYs


 

ազդեցությունը Հայաստանի ներքին քաղաքականության վրա 2008-2018թթ.» զեկուցումով: 

2019թ. ապրիլի 29 - մայիսի 1-ը հեռակա մասնակցություն է ցուցաբերել Բաթումում կայացած 

միջազգային գիատաժողովին՝ «Կանանց շարժումը Կովկասում 19-րդ դարի վերջին և Բաթումի հայ 

կանանց միությունը» հոդվածով: 

2019թ. մայիսի 26-28 - մասնակցել եմ «Կամավորություն. կատարելագործելով հասարակությունը 

զարգացնում ենք ինքներս մեզ» միջազգային գիտաժողովին (ՌԴ, Մոսկվա, Բարձրագույն 

տնտեսագիտական դպրոց), որտեղ հանդես եմ եկել «Կամավորության զարգացման վրա ազդող 

գործոնները Հայաստանում» զեկուցումով//https://grans.hse.ru/mirror/pubs/share/275455757: 

2019 թ. նոյեմբերի 19-ին Մոսկվայի Բարձրագույն տնտեսագիտական դպրոցում մասնակցել եմ 

“Երեխաների և ընտանիքի պաշտպանությունը հետխորհրդային տարածքում” թեմայով գիտաժողովին// 

 

 
Վերջին հրատարակումները 

Շուրջ 50 գիտական աշխատության հեղինակ է, որից երկու մենագրության՝ «Հայերը Ռուսական 

կասյրությունում 19-րդ դարի վերջին» (Գյումրի, 2010), «Социально-классовая структура армянского 

населения Российской империи (по материалам переписи 1897г.)»(Санкт-Петербург, 2015) և «Հայկական 

հարցի և հայոց ցեղասպանության պատմություն» (Գյումրի, 2007) մեթոդական ձեռնարկի: Մի շարք 

հրապարակախոսական հոդվածներ, հարցազրույցներ և ելույթներ լույս են տեսել «Ասպարեզ», 

«Առավոտ», «Друзья России», «Ноев ковчег», «Мост», Մարդակերտի շրջանի «Ջրաբերդ», ՌԴ Կալուգայի 

«Գործարար» թերթերում և պարբերականներում, ինչպես նաև aravot.am, blog.news, panorama.am, 

evrazesnews.ru, ria.ru, mostga.am և այլ կայքջերում: Կենսագրական տվյալներն ընդգրկվել են նաև 

Գ.Վարդանյանի հեղինակած «Շիրակի մտավորականներ» գրքի 12-րդ հատորում (2016թ.): 2014թ., 

որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, մասնակցել է РИА-Новости տեղեկատվական գործակալության 

կողմից կազմակերպված Մոսկվա-Երևան-Քիշնև-Աստանա-Բաքու-Թբիլիսի հեռուստակամրջին՝ 

որպես Հայաստանում «Գեորգիևյան ժապավեն» ակցիայի կազմակերպիչ և մասնակից, ինչպես նաև 

Дон-24 հեռուստաընկերության ուղիղ եթերին՝ նվիրված Սպիտակի երկրաշարժի 30-ամյակին: 

2017թ. Ցայգ Հ/Ը նախաձեռնությամբ մասնակցել է “Բարեկամության տարեգիր” հաղորդաշարի 

պատրաստման աշխատանքներին՝ որպես խորհրդատու:  

 

 
Գիտական հետաքրությունների շրջանակը 
Հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջան, Ռուսաստանի պատմության նոր և նորագույն շրջան 

(Ռոմանովների դինաստիայի կառավարման շրջան), հայ-ռուսական հարաբերություններ, պատմական 

ժողովրդագրություն: 

 



 

Օտար լեզուների իմացություն  

Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն 

 
Անձնական տվյալներ /ընտանեկան դրությունը, հեռախոսահամար, էլեկտրոնային 

հասցե/ 

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխաֈ 

Էլ․ հասցե- lilitasoyan@rambler.ru 
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