ՍԱՄՎԵԼ ՊԱՐԳԵՎԻ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Սամվել Մուրադյանը ծնվել է 1945 թ. ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աղձք գյուղում: Տեղի դպրոցն
ավարտելուց հետո՝ 1964-1969 թթ., սովորել-ավարտել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց
լեզվի և գրականության բաժինը: 1969-ից մշտապես աշխատել է համալսարանում (միայն 2 տարի՝ 1992-1994 թթ., Երուսաղեմի Հայոց պատրիարքարանի հրավերով հայ գրականություն ու Նոր կտակարան է դասավանդել
տեղի Ժառանգավորաց վարժարանում և Ընծայարանում):
1984 թ. «Հարություն Սուրխաթյան» աշխատության պաշտպանությամբ ստացել է գիտությունների թեկնածուի աստիճան, ապա և դոցենտի
կոչում: 1995 թ. «Երվանդ Օտյան. կյանքը և գործը» աշխատության համար՝
բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան, իսկ 2004
թ.՝ պրոֆեսորի կոչում:
Ս. Մուրադյանը 1984

թ. հայ գրականություն և գրական մտքի

պատմության հիմնական և մի շարք մասնագիտական հատուկ կամ ընտրական դասընթացներ է
վարել ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետի բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի

տարբեր

կուրսերում: Եղել է հայ դասական, նորագույն գրականության և մամուլի գծով պաշտպանված
բազմաթիվ թեկնածուական ու դոկտորական ատենախոսությունների պաշտոնական ընդդիմախոս,
ղեկավարել մի շարք ասպիրանտների և հայցորդների ատենախոսություններ: ԵՊՀ-ում գործող հայ
գրականության

գծով

բանասիրական

գիտությունների

դոկտորի

աստիճան

շնորհող

012

2001 թ. ԵՊՀ հայ գրականության ամբիոնի վարիչ է ընտրվել. այժմ ակադեմիկոս

Հր.

մասնագիտական խորհրդի նախագահի տեղակալն է:
Թամրազյանի անվան հայ գրականության պատմության ամբիոնի վարիչն է: 2001 թ. ՀԳՄ անդամ է:
Հեղինակ է 8 մենագրության ու բազմաթիվ հոդվածների: Մասնակցել է բազմաթիվ
միջազգային և հանրապետական գիտաժողովների:
2014 թ. արժանացել է ՀՀ գիտության վաստակավոր գործչի կոչման, պարգևատրվել՝ մի շարք
մեդալներով ու պատվոգրերով:
Ամուսնացած է, ունի երեք դուստր և յոթ թոռ:

muradyan.samvel45@gmail.com

Հեռ.՝ 055 52 29 36

ՀՐԱՏԱՐԱԿՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
(2014-2018 թթ.)
Գրքեր
Հովհաննես Շիրազ. Թոնդրակեցիները, Երևան, 2014:
Հովհաննես Շիրազ. Բանաստեղծը , մարդը, գիրք Բ., Երևան, 2015:
Հովհաննես Շիրազ. Բանաստեղծը, մարդը, մենագրություն, Գիրք Բ, Երևան, 2016:
Հովհաննես Շիրազ, Հուշարձան հայրիկիս, պոեմ՝ հյուսված բանաստեղծությամբ, Երևան, 2017:
Հովհաննես Շիրազ. Անտիպ էջեր, գիրք Ա, Երևան, 2018:
Հովհաննես Շիրազ. Անտիպ էջեր, գիրք Բ, Երևան, 2019:
Հոդվածներ
Հայրենապաշտության քուրմը (Հովհ.
համահայկական հանդես, 2015, № 2:

Շիրազի

ծննդյան

100-ամյակի

առթիվ).

–

«Վէմ»

Պատում-միջավայր-հերոս հարաբերակցությունը Նար-Դոսի «փոքր» արձակում. – Նար-Դոսի
150-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 273-283:
Ավետիս Ահարոնյանը Հարություն Սուրխաթյանի 1926 թ. կազմած «Հայ գրականություն»
դասագրքում. – Ավ. Ահարոնյանի 150-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի
նյութերի
ժողովածու, Երևան, 2017:
Եղիշե Չարենց - 120. – «Պատմաբանասիրական հանդես» 2017, № 2, էջ 12-31:
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հայացքով. – «Չարենցյան ընթերցումներ» գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, պրակ 10,
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САМВЕЛ ПАРГЕВОВИЧ МУРАДЯН
Самвел Мурадян родился в селе Агцк Арагацотнского марза РА. После окончания местной
школы, в 1964–1969 гг., учился и закончил отделение армянского языка и литературы
филологического факультета ЕГУ. С 1969 г. постоянно работал в университете
(только 2 года, с 1992-го по 1994 год, по приглашению Армянского патриархата
Иерусалима преподавал армянскую литературу и Новый завет в местной
духовной семинарии).
В 1984 г., защитив работу «Арутюн Сурхатян», получил ученую степень
кандидата филологических наук, затем и звание доцента. В 1995 г. за работу
«Ерванд Отян: жизнь и деятельность» получил ученую степень доктора
филологических наук, а в 2004 г. – звание профессора.
С 1984 г. С. Мурадян проводит основные и целый ряд специализированных и элективных
занятий по армянской литературе и истории литературной мысли на разных курсах бакалавриата и
магистратуры факультета армянской филологии ЕГУ. Был официальным оппонентом
многочисленных кандидатских и докторских диссертаций, защищенных по линии армянской
классической, новейшей литературы и прессы, руководил диссертациями целого ряда аспирантов
и соискателей. Является заместителем председателя действующего в ЕГУ специализированного
совета 012 по армянской литературе, присуждающего степень доктора филологических наук.
В 2001 г. был избран заведующим кафедрой армянской литературы ЕГУ, ныне является
заведующим кафедрой истории армянской литературы им. Гр. Тамразяна. С 2001 г. – член Союза
писателей Армении.
Автор 8 монографий и многочисленных статей. Участвовал во многих международных и
республиканских научных конференциях.
В 2014 г. получил звание Заслуженного деятеля науки РА. Награжден рядом медалей и
почетных грамот.
Женат, имеет трех дочерей и семь внуков.

muradyan.samvel45@gmail.com

Тел.: 055 52 29 36

СПИСОК ИЗДАННЫХ РАБОТ
(2014-2018гг.)

Монографии
Հովհաննես Շիրազ. Թոնդրակեցիները, Երևան, 2014:
Հովհաննես Շիրազ. Բանաստեղծը , մարդը, գիրք Բ., Երևան, 2015:
Հովհաննես Շիրազ. Բանաստեղծը, մարդը, մենագրություն, Գիրք Բ, Երևան, 2016:
Հովհաննես Շիրազ, Հուշարձան հայրիկիս, պոեմ՝ հյուսված բանաստեղծությամբ, Երևան, 2017:
Հովհաննես Շիրազ. Անտիպ էջեր, գիրք Ա, Երևան, 2018:
Հովհաննես Շիրազ. Անտիպ էջեր, գիրք Բ, Երևան, 2019:

Статьи
Հայրենապաշտության քուրմը (Հովհ. Շիրազի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). – «Վէմ» համահայկական հանդես, 2015, № 2:
Պատում-միջավայր-հերոս հարաբերակցությունը Նար-Դոսի «փոքր» արձակում. – Նար-Դոսի
150-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, 2017, էջ 273-283:
Ավետիս Ահարոնյանը Հարություն Սուրխաթյանի 1926 թ. կազմած «Հայ գրականություն»
դասագրքում. – Ավ. Ահարոնյանի 150-ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի
նյութերի
ժողովածու, Երևան, 2017:
Եղիշե Չարենց - 120. – «Պատմաբանասիրական հանդես» 2017, № 2, էջ 12-31:
Ինքնակերպավորված Եղիշե Չարենցը «Երկիր Նաիրի» վեպում և Կարսի անկումը նրա
հայացքով. – «Չարենցյան ընթերցումներ» գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, պրակ 10,
ԵՊՀ հրատ., 2017:

SAMVEL PARGEV MURADYAN
Samvel Muradyan was born in Aghdzk village of Aragatsotn province of RA. After having left the
local school, in 1964-1969 he studied and graduated from the Department of Armenian Language and
Literature of the Faculty of Philology of YSU. Since 1969, S. Muradyan has been
constantly working at the University (for only 2 years from 1992 to 1994, by the
invitation of the Armenian Patriarchate of Jerusalem, he taught Armenian literature
and the New Testament at the local religious seminary).
In 1984, by public defense of the thesis entitled “Harutyun Surkhatyan” S.
Muradyan got a degree of a Candidate of Sciences, then the title of Associate
Professor. In 1995 having defended the thesis entitled “Yervand Otyan. Life and
Oeuvre” S. Muradyan got a degree of a Doctor of Sciences in Philology, in 2004 –
the title of Professor.
Since 1984, he has been conducting basic and a number of specialized and elective classes in
Armenian Literature and the History of Literary Thought in various undergraduate and graduate courses
at the Faculty of Philology of Yerevan State University. He was an official opponent to numerous
dissertations for the degree of candidate and doctor of sciences defended by the Armenian classical,
contemporary literature, the press, supervised theses of a number of graduate students and applicants.
Deputy Chairman of the Specialized Council 012 operating at YSU with Armenian literature.
In 2001, by competition, he was elected the Chair of the Department of Armenian Literature at
YSU, currently – the Chair of the Department of Armenian Literature History named after H. Tamrazyan.
S. Muradyan has published a number of extensive monographs and books, participated in
numerous international and national conferences.
In 2014, he received the title of Honored Scientist of the Republic of Armenia. S. Muradyan was
awarded a number of medals and diplomas.
Member of the UWA since 2001.
Married, has three daughters.
muradyan.samvel45@gmail.com
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