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Քնարիկ Ավագյան, Պատմական գիտությունների թեկնածու  
 
 
Ծնվել է՝ 26.04.1968 
Հեռ. / բջջ.՝  +374 010 53-60-06, +374 091 22-01-99 
E-mail:  <lira777@yahoo.com> 
 
                                              
 

Կրթություն 
 
1985-1990 թթ. Երևանի պետական համալսարանի Պատմության ֆակուլտետ 
 Մասնագիտություն՝ Ընդհանուր պատմություն, Հասարակագիտություն 
 Թեզ՝ «ԱՄՆ-ի մասնակցությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմին» 
 
1991-1994 թթ. Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի 

ասպիրանտուրա՝ Պատմության ինստիտուտի Հայ գաղթավայրերի 
պատմության բաժին 
Մասնագիտություն՝ Հայոց պատմություն, Սփյուռքագիտություն 

 Թեմա՝ «ԱՄՆ-ի հայ գաղութի պատմությունը (Սկզբնավորումից մինչև 1924 
թ.)» 
(պաշտպանել է 1995 թ.՝ Պատմական գիտությունների թեկնածու) 

 
Աշխատանքային փորձ 

 
1991 թ. մինչև օրս՝ ասպիրանտ (1994 թ.), ավագ լաբորանտ (1995 թ.) կրտսեր գիտաշխատող 

(1995-1996 թթ.), գիտաշխատող (1996-1998 թթ.), ավագ գիտաշխատող (1998-
2015 թթ.), առաջատար գիտաշխատող (2015 թ. մինչև օրս) ՀՀ ԳԱԱ 
Պատմության ինստիտուտի Հայ գաղթօջախների և սփյուռքի պատմության 
բաժնում 

1990-1992 թթ. «Պատմություն» առարկայի ուսուցիչ Երևանի № 39 միջնակարգ դպրոցում  
1991 թ. և 2010-2011, 2013-2015 թթ. «Հայոց պատմություն» և «Հայ գաղթավայրերի և 

սփյուռքի պատմություն» առարկաների դասախոս Երևանի «Գլաձոր» 
համալսարանի Իրավագիտության և Միջազգային հարաբերությունների 
ամբիոններում 
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1998-2006 թթ. ավագ գիտական խմբագիր Հայկական Հանրագիտարանի խմբագրության 
Պատմության բաժնում 

2002 թ. «Հայոց պատմություն» առարկայի դասախոս Երևանի Գործնական հոգեբանության 
և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարանում 

2007 թ. - մինչև օրս ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Մագիստրատուրայի 
Պատմության և Միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի «Հայ սփյուռքի 
պատմություն» առարկայի դասախոս 

2018 թ. - մինչև օրս ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ 
 

Հրատարակված աշխատություններ 
 

Հեղինակ է մենագրության, պատմագիտական տարբեր հատորներում և 
հանրագիտարաններում լույս տեսած բաժինների, ինչպես նաև ավելի քան 200 գիտական և 
գիտահանրամատչելի հրատարակությունների, որոնք հայերեն և օտար լեզուներով 
տպագրվել են Հայաստանում և արտերկրում, խմբագրել է 6 ժողովածու և գրախոսել հինգ 
տասնյակից ավելի աշխատություն (Գիտական աշխատությունների ցանկը տե՛ս կից): 

Մենագրություն և բաժիններ պատմագիտական հատորներում և 
հանրագիտարաններում. 

1. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի պատմությունը (Սկզբնավորումից 
մինչև 1924 թ., Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2000, 240 էջ: 

2. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ (ԱՄՆ), «Հայ Սփյուռք Հանրագիտարան», Երևան, 
Հայկական Հանրագիտարանի հրատարակչություն, 2003, էջ 33-85: 

3. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, «Հայ գաղթաշխարհի պատմություն 
(Միջնադարից մինչև 1920-ական թթ.)», հ. 3, Եվրոպայի և Ամերիկայի հայկական 
գաղութները, Երևան, Պատմության ինստիտուտի հրատ., 2013, էջ 205-293։ 

4. Եգիպտոս, «Հայոց պատմություն», հ. II, Միջին դարեր (IV դար – XVII դարի առաջին 
կես), Գիրք երկրորդ (IX դարի կես - XVII դարի առաջին կես), Երևան, «Զանգակ» 
հրատ, 2014, էջ 680-682: 

5. Եգիպտոս, «Հայոց պատմություն», հ. III, Նոր ժամանակաշրջան (XVII դարի 
երկրորդ կես - 1918 թ.), Գիրք երկրորդ (1901-1918 թթ., հայ գաղթավայրերը, 
պարբերական մամուլը և մշակույթը XIX դ. և XX դ. սկզբին), Երևան, «Զանգակ» 
հրատ, 2015, էջ 332-338: 

6. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, «Հայոց պատմություն», հ. III, Նոր 
ժամանակաշրջան (XVII դարի երկրորդ կես - 1918 թ.), Գիրք երկրորդ (1901-1918 թթ., 
հայ գաղթավայրերը, պարբերական մամուլը և մշակույթը XIX դ. և XX դ. սկզբին), 
Երևան, «Զանգակ» հրատ, 2015, էջ 446-453: 
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Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 

 
Սփյուռքագիտություն, ԱՄՆ-ի հայ համայնքի պատմություն, Հայոց և ԱՄՆ-ի 
պատմություն, Ընդհանուր պատմություն, Քաղաքագիտություն, Հասարակագիտություն 
 

Պարգևներ 
 
1985 թ.  «Ոսկե Մեդալ» «Գերազանց ուսման և վարքի համար» Երևանի Եղիշե Չարենցի 

անվան № 67 անգլիական թեքումով միջնակարգ դպրոցից 
2000 թ.  ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի «Վկայագիր» «Երիտասարդ 

արևելագետների հանրապետական XXI գիտական նստաշրջանում զեկուցելու 
համար (1-2 հունիս)» 

2001 թ.   արժանացել է ՀՀ ԳԱԱ և Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնադրամի «Լավագույն 
ասպիրանտ և երիտասարդ գիտնական 2001 թ.» մրցանակին ու «Պատվոգրին»՝ 
«գիտության ասպարեզում ունեցած նշանակալի ձեռքբերումների համար» և 
«Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հայ գաղութի պատմությունը 
(Սկզբնավորումից մինչև 1924 թ.)» (Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2000, 240 
էջ) մենագրության համար 

2003 թ. ՀՀ ԳԱԱ Նախագահության № 1 «Պատվոգիր» «գիտության բնագավառում ունեցած 
անխոնջ, բազմաբեղուն գործունեության համար» 

2006 թ. Եգիպտոսի Արաբական Հանրապետության Կահիրեի համալսարանի Արաբական 
մշակութային կենտրոնի կողմից «Վկայագիր» «արաբերենի և իսլամական 
մշակույթի ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու համար» 

2011 թ. Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի «Եռամեծ Փիլիսոփա Դավիթ Անհաղթ» 
Հուշամեդալ և Դիպլոմ 

2013 թ. ՀՀ ԳԱԱ Նախագահության «Գովեստագիր» «ՀՀ ԳԱԱ հիմնադրման 70-ամյակի 
առթիվ և ակադեմիական համակարգում ունեցած անբասիր աշխատանքի համար» 

2013 թ. ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի «Գովեստագիր» «Ինստիտուտի հիմնադրման 
70-ամյակի առթիվ և արդյունավետ գիտական գործունեության համար» 

 
Լեզուների իմացություն 

 
Հայերեն    –  մայրենի լեզու 
Ռուսերեն  –  սահուն 

Անգլերեն  –  սահուն  
Ֆրանսերեն  –  սկսնակ 

 

Նախասիրություններ 
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Ընթերցանություն, երաժշտություն 
 

Համակարգչային իմացություններ 
 

Microsoft DOS, Microsoft Word, Microsoft Excel, Adobe Photoshop, Internet 
 

Այլ 
 
Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային մասնագիտական բազմաթիվ 

գիտաժողովների, այդ թվում՝  
2004 թ. Նյու Յորքի Կոլումբիա համալսարանի Հայկական կենտրոնի և Նյու Յորքի 

քաղաքային համալսարանի Ավարտական բաժնի Միջին Արևելքի և միջինարևելյան 
ամերիկյան կենտրոնի համագործակցությամբ՝ “A Century of Armenians in America: 
Voices from New Scholarship” («Հայերի մեկդարյա ներկայությունը Ամերիկայում. Նոր 
գիտական տեսակետներ»),  

2016 թ. Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Պատմության 
ֆակուլտետի և Սփյուռքի պատմության լաբորատորիայի, ինչպես նաև 
Հայագիտական հետազոտությունների զարգացման և աջակցության ԱՆԻՎ 
հիմնադրամի համագործակցությամբ՝ “Армянская диаспора и армяно-российские 
отношения: история и современность” («Հայ սփյուռքը և հայ-ռուսական 
հարաբերությունները. Պատմություն և արդիականություն»), 

2016 թ. Կահիրեի համալսարանի Հայագիտական ուսումնասիրությունների կենտրոնի (6-
րդ տարեկան)՝ “The Armenian Studies in the Arab World” («Հայկական 
ուսումնասիրությունները արաբական աշխարհում»): 

 
Հանրային դասախոսություններով հանդես է գալիս Հայաստանի և սփյուռքի 

հանրության առաջ, հեռուստատեսությամբ և ռադիոյով, ինչպես նաև Հայաստանի ու 
Արցախի Հանրապետությaն (Լեռնային Ղարաբաղ) զինվորականության և ուսանողության 
համար: 
 Ներկայումս Քնարիկ Ավագյանն իր հետազոտությունները շարունակում է ԱՄՆ-ի 
հայ համայնքի նորագույն շրջանի պատմությունը (1924 մինչև մեր օրերը), ինչպես նաև Հայ 
սփյուռքը հայոց և համաշխարհային պատմության համատեքստում ուսումնասիրելու 
ուղղություններով: 


