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Համո Կարենի Սուքիասյան, պատմ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

 

Ծնվել է  30.03.1984 թ. ՀՀ Լոռու մարզի Սվերդլով գյուղում 

E-mail: hamosukiasyan@gmail.com, hamosukiasyan@mail.ru 

 

Կրթություն 

2001 – Ավարտել է Երևանի թիվ 189 միջնակարգ դպրոցը:  

2005 – Ավարտել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի բակալավրիատը, որակավորումը` պատմության, 

մանկավարժության բակալավր: 

2007 – Ավարտել է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրան՝ «Հայոց պատմություն» 

մասնագիտացմամբ, որակավորումը` պատմության մագիստրոս: 

2010 – Պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն՝ Է.00.01 «Հայոց պատմություն» 

մասնագիտությամբ: 

2015 – ՀՀ ԲՈՀ-ի որոշմամբ ստացել է դոցենտի գիտական կոչում՝ Է.00.00 «Պատմագիտություն» 

մասնագիտությամբ: 

 

Աշխատանքային փորձ 

2008 թ. հունվարից առ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի Նորագույն պատմության բաժնի 

աշխատակից (2008-2010 թթ.՝ ավագ լաբորանտ, 2010-2017 թթ՝ գիտաշխատող, 2017 թվականից՝ ավագ 

գիտաշխատող): 

2020 թ. փետրվարից առ այսօր՝ Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Հասարակական 

գիտությունների ամբիոնի վարիչ: 

այլ 

2010 թ. սեպտեմբերից առ այսօր՝ ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրայի 

Պատմության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս: 

2017 թ. սեպտեմբեր –  2020 թ. հունիս՝ Եվրոպական համալսարանի Միջազգային 

հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս: 

2018 թ. սեպտեմբերից առ այսօր՝ Հայաստանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի 

Արվեստագիտության և հումանիտար գիտությունների ամբիոնի դասախոս: 

2019 թ. սեպտեմբեր – 2020 թ. հունիս՝ Երևանի «Գլաձոր» համալսարանի Միջազգային 

հարաբերությունների ամբիոնի դասախոս: 

2020 թ. սեպտեմբեր – 2021 թ. մայիս՝ Հայաստանի պատմության թանգարանի Նոր և նորագույն 

պատմության բաժնի ավագ գիտաշխատող: 

2020 թ. սեպտեմբերից առ այսօր՝ Գորիսի պետական համալսարանի Բանասիրության և 

պատմաիրավագիտության ամբիոնի դասախոս: 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 

Հայաստանի առաջին հանրապետության (1918-1920 թթ.) և Խորհրդային Հայաստանի (1920-1991 թթ.) 

պատմության աղբյուրագիտություն, պատմագրություն, պետական կառավարման մարմինների 

գործունեության, տարածքային-սահմանագծային խնդիրների, գրատպության, մամուլի, մշակույթի, 

առօրեականության, քաղաքական մտքի, գրաքննության, դիվանագիտության պատմություն, 

հայագիտության պատմություն: 
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Լեզուների իմացություն 

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն: 

 

Համակարգչային իմացություններ  

Windows XP, MS Office (Word, Excel, Access, PowerPoint), Photoshop. 

 

Մրցանակներ 

2006 – «ԵՊՀ լավագույն ուսանող» մրցանակաբաշխության հաղթող: 

2013 – ՀՀ նախագահի հովանու ներքո իրականացվող Երիտասարդ գիտնականների աջակցության 

ծրագրի մրցանակաբաշխության Հ. Օրբելու անվան երրորդ կարգի մրցանակի դափնեկիր 

Պատմության և ազգաբանության բնագավառում: 

2016-2018 – ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության Գիտության կոմիտեի հայտարարած 

«Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող երիտասարդ գիտաշխատող (մինչև 35 տարեկան)» 

մրցույթների հաղթող: 

2018 – ականավոր պատմաբան, ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդարյանի անվան երիտասարդական 

մրցանակի հաղթող: 

2020 – ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի հայտարարած «Բարձր արդյունավետությամբ աշխատող 

գիտաշխատող» մրցույթի հաղթող: 

 

Այլ տեղեկություններ 

2009 – առ այսօր` ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի «Հայոց պատմության հարցեր» հանդեսի 

խմբագրական խորհրդի անդամ, պատասխանատու քարտուղար:  

2013 – 2020 – ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի երիտասարդ գիտաշխատողների խորհրդի 

նախագահ, ինստիտուտի տնօրինության անդամ: 

2013 – ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ: 

2017-2019 – ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի միջազգային հարաբերությունների 

բաժնի բակալավրի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ: 

2020 – առ այսօր՝ ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում գործող ՀՀ ԲՈԿ-ի գիտական աստիճան 

շնորհող 004 «Հայոց պատմություն» մասնագիտական խորհրդի Է.00.05 «Պատմագրություն, 

աղբյուրագիտություն» ենթախորհրդի անդամ: 

2020 – առ այսօր՝ ՀԱԱՀ ագրոբիզնեսի և տնտեսագիտության ֆակուլտետի գիտական խորհրդի և 

մեթոդական խորհրդի անդամ, ՀԱԱՀ հեռակա ուսուցման  դեպարտամենտի գիտական խորհրդի 

անդամ: 

2020–2021 – Եվրոպական Համալսարանի «Միջազգային հարաբերություններ» մասնագիտության 

բակալավրի և մագիստրատուրայի ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ: 

2020 – առ այսօր՝ «Երկիր և մշակույթ» կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի վարչության 

անդամ: 

2020 – առ այսօր՝ «Սյունիք» հայագիտական տարեգրքի խմբագրական խորհրդի անդամ: 

2021 – առ այսօր՝ Հայաստանի պատմության թանգարանի գիտական խորհրդի անդամ: 


