
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԽՈՒԴԱՆՅԱՆ 

Անգլերեն բաժնի խմբագիր 

 

Հարություն  Խուդանյանը ծնվել է 1984 թ. նոյեմբերի 4-ին 
Երևան քաղաքում:  

1991–1996 թթ. հաճախել է Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի 
անվան № 23 դպրոցը, այնուհետև սովորել ու  2001 թ. ավարտել 
է Երևանի Աշոտ Նավասարդյանի անվան № 196 դպրոցը:  

2002 թ. ընդունվել  և 2007 թ. ավարտել է Երևանի Վ. Բրյու-
սովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի լեզ-
վաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն ֆակուլ-
տետի անգլերենի թարգմանչական բաժինը:  

2007–2009 թթ. աշխատել է ԵՊԼՀ-ում որպես «Կարիերայի կենտրոնի» համակարգող:  
2007–2008 թթ. սովորել է ՀՀ սպորտի և երիտասարդության նախարարության ներքո 

գործող Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցում:  
2009–2010 թթ. աշխատել է Երևանի գյուղատնտեսական համալսարանում որպես 

անգլերեն լեզվի դասախոս: 
2010 թվականից ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հայցորդ է: Ատենախոսական 

թեզը վերաբերում է Վերին Տիգրիսի ավազանում Ք. ա. IX–VII դարերում ընթացած 
պատմաքաղաքական գործընթացներին: 

2010–2012 թթ. աշխատել է ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային 
ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում որպես հնագետ: Զուգահեռ 
խմբագրել է «Հուշարձան» տարեգրքի անգլերեն բաժինը: 

2013–2014 թթ.  աշխատել է ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային 
արգելոց-թանգարանների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայություն» 
ՊՈԱԿ-ում որպես ավագ գիտաշխատող: 

2014 թ. գիտահետազոտական ծրագրով մեկնել է Հունգարիա և հետազոտական աշ-
խատանքին զուգահեռ ուսանել Պիտեր Պազման կաթոլիկ համալսարանում: 

2015–2016 թթ. աշխատել է ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմամշակութային 
ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում որպես հնագետ: 

2017 թվականից աշխատում է ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հին դարերի 
բաժնում որպես կրտսեր գիտաշխատող: 

Թարգմանել և խմբագրել է մի շարք գրքեր, բազմաթիվ գիտական հոդվածներ, իրա-
վաբանական, տեխնիկական բնույթի տեքստեր, արձակ և չափածո ստեղծագործութ-
յուններ: 

Հեղինակ է յոթ գիտական հոդվածի:  
Ամուսնացած է, ունի մեկ դուստր: 



АРУТЮН ОГАНЕСОВИЧ ХУДАНЯН 

Редактор английского отдела 

 
Арутюн  Худанян родился  4 ноября 1984 г.в г. Ереване. 
В 1991–1996 гг. учился в школе № 23 им. адмирала Исакова 

в г. Ванадзоре, затем продолжил свое образование в школе № 196 
им. Ашота Навасардяна в Ереване и окончил ее в 2001 г. 

В 2002 г. поступил  и в 2007 г. окончил англопереводческое 
отделеление факультета лингвистики и межкультурной комму-
никации Ереванского государственного лингвистического универ-
ситета им. В. Брюсова. 

В 2007–2009 гг. работал координатором «Центра карьеры» 
в ЕГЛУ. 

В 2007–2008 гг. учился в школе молодых лидеров при Министерстве спорта и по де-
лам молодежи. 

В 2009–2010 гг. работал в Ереванском аграрном университете в качестве пре-
подавателя английского языка. 

С 2010 г. является соискателем в Институте истории НАН РА. Тема диссертации ка-
сается историко-политических процессов, происходивших в IX–VII вв. до н. э. в бассейне 
Верхнего Тигра. 

В 2010–2012 гг. работал археологом в «Научно-исследовательском центре истори-
ческого и культурного наследия» ГНКО Министерства культуры РА. Параллельно 
редактировал английский раздел ежегодника «Памятник». 

В 2013–2014 гг. работал старшим научным сотрудником в «Службе по охране истори-
ческой среды и историко-культурных музеев-заповедников» ГНКО Министерства культуры 
РА. 

В 2014 г. уехал в Венгрию по исследовательской программе и параллельно с 
исследовательской работой учился в Католическом университете им. Питера Пазмана. 

В 2015–2016 гг. работал археологом в «Научно-исследовательском центре исто-
рического и культурного наследия» ГНКО Министерства культуры РА.  

С 2017 г. работает младшим научным сотрудником в Институте истории НАН РА. 
Перевел и отредактировал ряд книг, сотни научных статей, юридических, технических 

текстов, прозы и стихов. 
Автор семи научных статей.  
Женат, имеет дочь. 
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H. Khudanyan was born on November 4, 1984 in Yerevan. 
In 1991-1996 he studied at school No. 23 after Admiral 

Isakov in Vanadzor, then studied at school No. 196 named after 
Ashot Navasardyan in Yerevan and completed it in 2001. 

In 2002 H. Khudanyan entered the English Translation 
Department of the Faculty of Linguistics and Intercultural 
Communication of the Yerevan State Linguistic University named 
after V. Brusov where he graduated from in 2007. 

In 2007-2009 he worked as a Coordinator of the “Career 
Center” at YSLU. 

In 2007-2008 H. Khudanyan studied at the School of Young Leaders under the former 
Ministry of Sports and Youth Affairs. 

In 2009-2010 he worked at Yerevan Agricultural University as a lecturer of English 
language. 

Since 2010 H. Khudanyan has been aspirant at the Institute of History of the NAS RA. 
His dissertation thesis is dedicated to the historical and political processes in the Upper Tiger in 
the 9-7 cc. BC. 

In 2010-2012 he worked as an archaeologist at the “Scientific-Research Center for 
Historical and Cultural Heritage” SNCO of the former Ministry of Culture of the Republic of 
Armenia. Parallel to his work he edited the English section of the annual “Monument”. 

In 2013-2014 H. Khudanyan worked as a Senior Researcher at the “Service for the 
Protection of Historical Environment and Cultural Museum-Reservations” SNCO of the former 
Ministry of Culture of the Republic of Armenia. 

In 2014 he left for Hungary with a research program at the Peter Pazmany Catholic 
University. 

In 2015-2016 H. Khudanyan worked as an archaeologist at the “Scientific-Research 
Center for Historical and Cultural Heritage” SNCO of the former Ministry of Culture of the 
Republic of Armenia. Since 2017 to the present, he has been working as a Junior Researcher at 
the Institute of History of the NAS RA. 

H. Khudanyan has translated and edited a number of books, hundreds of scientific 
articles, legal, technical texts, prose and poetry. 

He has authored seven scientific articles.  
He is married, has a daughter. 


