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Հրանուշ Սուրենի Զաքյան 

 

 

Ծննդյան վայրը, տարեթիվ            ք. Գյումրի, 1973թ. 

Կրթություն  

Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ 

 

Գիտական աստիճանը և կոչում  

բան. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

 

Աշխատանքային փորձ   

20 տարի /1998 թ.ից առ այսօր/ 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Գրաբար, արևմտահայ գրական լեզու, լեզվի պատմություն, պատմական քերականություն, 

բառապաշարի պատմական զարգացումը, հին հայերենի խոնարհման համակարգը 

 

Գիտական հետաքրությունների շրջանակ 

գրաբար, լեզվի պատմություն, պատմական քերականություն 

 

Հրատարակումներ /մենագրություններ/ 

Արևմտահայ գրական լեզու /դասախասոթյունների նյութեր/, Գյումրի 2012: 

Հին հայերենի կրկնասեռ բայերը. տարժամանակյա քննություն, 2015, 208 էջ 

Միջին հայերենի կրկնասեռ բայերը, 2016, 124 էջ 



«ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

Հոդվածներ –շուրջ 30, վերջին հինգ տարում` 

1. Կրկնասեռության ըմբռնումը 17-18-րդ դարերի լատինատիպ քերականություններում, ՀՀ 

ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոնի «Գիտական 

աշխատություններ», 2013 /145-151/ 

2. Նբ//չբ սեռային զուգահեռություն ունեցող բայերը Աստվածաշնչում, Հայագիտական 

հանդես, 4/28/, /էջ 42-49/, Եր., 2014 

3. Կրկնասեռության ըմբռնումը 17-18-րդ դարերի լատինատիպ քերականություններում,  

Պատմաբանասիրական հանդես 2014, 3 /197/,  էջ 184-194 

4. Связь между сопряжением, спряжением и  двойственным залогом глагола в грабаре 

5. /древнеармянском языке/, «Eastern European Scientific Journal», 2015 № 2 /175-183/ 

6. Ա լծորդության կրկնասեռ բայերը գրաբարում, Հայագիտական հանդես, 1/29/ էջ 3-13, 

Երևան, 2015 

7. Ե լծորդության պարզ բայահիմքով կրկնասեռ բայերը Աստվածաշնչում,  Հայագիտական 

հանդես, 2/30/, էջ 3-15, Երևան, 2015 

8. Աստվածաշնչի կրկնասեռ բայերի պատմական զարգացումը, <<Մխիթար Գոշ>> 

գիտական հոդվածներ,   Երևան, 2015, 2 Էջ 198-203 

9.  Կրկնասեռ բայերի գրաբարյան ժառանգությունը միջին հայերենում. Բանբեր 

հայագիտության, 2016, 2 /11/, 140-149 

10. Միջին հայերենի կրկնասեռ բայերը. սեռային տեղաշարժեր գրաբար-միջին հայերեն 

ժամանակահատվածում, Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր /Ա 

պրակ/, 2016, 35-43 

11. Ե լծորդության` ոչ բայական /բառակազմական/ ածանց ունեցող սկզբնահիմքով բայերը 

գրաբարում, Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտական տեղեկագիր  /Բ 

պրակ/, 2016, 10-19 

12. Двойственный залог, образованный совмещением активного и нейтрального залога 

(ՆԲ//ՉԲ), в системе армянского языка. Типы и способы выражения.  Филологические науки. 

Вопросы теории и практики, ISSN 1997-2911, 2017, 11 /77/, часть 2, 71-76 

13. Արդի հայերենի կրկնասեռ բայերը, <<Լեզու և լեզվաբանություն>>, 2017 
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