
 ԿԱՐԵՆ ՀԱՄԼԵՏԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ–ը ծնվել է 1969 թ. մայիսի 25–ին Երևանում: Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո 1986 թ. ընդունվել է Բելառուսական պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը: 1987–1989 թթ. ծառայել է Խորհրդային բանակում: 1989 թվականից ուսումը շարունակել է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում, որն ավարտել է 1993 թ.: 1994 թ. Կ. Խաչատրյանը ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում ձևակերպվել է որպես հայցորդ, իսկ 1995 թ. ընդունվել աշխատանքի: 1998 թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն: 1999–2008 թթ. զբաղեցրել է ինստիտուտի գիտական քարտուղարի պաշտոնը, եղել է ՀՀ ԲՈՀ–ի 004 «Հայոց պատմության» մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղարը: 2008 թվականից Կ. Խաչատրյանը Պատմության ինստիտուտի փոխտնօրենն է, ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող: 2015 թ. հաջողությամբ պաշտպանել է «Հայաստանը ԽՍՀՄ ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգում (1922–1991 թթ.)» թեմայով դոկտորական ատենախոսություն: 2003–2009 թթ. Կ. Խաչատրյանը համատեղությամբ վարել է Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը, 2009 թվականից ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրայի Պատմության և միջազգային հարաբերությունների ամբիոնի վարիչն է: Կ. Խաչատրյանը դասավանդում է Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում:  



Կ. Խաչատրյանի գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում են Հայոց նոր և նորագույն ժամանակաշրջանի պատմության տարաբնույթ հիմնախնդիրները` Հայկական հարց և Հայոց ցեղասպանություն, հայ–ռուսական հարաբերություններ, Հայաստանի առաջին և երկրորդ (խորհրդային) հանրապետությունների, ԼՂԻՄ–ի պատմություն և այլն: Կ. Խաչատրյանը հեղինակ է երեք մենագրության, առաջինը` “Великий друг армянского народа – Н.И. Рыжков”, հրատարակվել է 2004, երկրորդը` «Հայ–ռուսական հարաբերությունները 1920–1922 թթ.», 2007, երրորդը` «Հայաստանը ԽՍՀՄ ռազմաարդյունաբերական համալիրի համակարգում (1922–1991 թթ.)», 2015 թվականին: Համահեղինակ է «Խորհրդային Հայաստանի և ԼՂԻՄ–ի տարածքային կորուստները 1920–1930–ական թթ.» (2015) աշխատության, «Հայոց պատմության» ակադեմիական նոր բազմահատորյակի 4–րդ հատորի, հիմնական և ավագ դպրոցի մի քանի դասագրքերի: Կ. Խաչատրյանը հրատարակել է 50–ից ավելի գիտական հոդվածներ, համատեղ կազմել և խմբագրել է փաստաթղթերի ու նյութերի մի քանի ժողովածուներ («Հայության պայքարը ԼՂԻՄ–ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար» (2011), “Из истории армяно-украин-ских, венгерских и молдавских отношений” (2012), «Հայության կոչերն ու դիմումները ԼՂԻՄ–ը Խորհրդային Հայաստանի հետ միավորելու համար (1988–1989 թթ.)» (2014)):  Կ. Խաչատրյանը գիտական զեկուցումներով, դասախոսություններով և ելույթներով հանդես է եկել հանրապետական և միջազգային տասնյակ գիտաժողովներում և գիտագործնական սեմինարներում, ԱՊՀ երիտասարդ պատմաբանների ամառային դպրոցներում, սփյուռքահայ համայնքներում և այլն: Նրա գիտական ղեկավարությամբ երկու ասպիրանտ հաջողությամբ պաշտպանել են թեկնածուական ատենախոսություններ: Նա պարգևատրվել է ՀՀ ԳԱԱ գովեստագրով, ՀՀ ՊՆ պատվոգրով, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի վաստակագրով և այլն: Կ. Խաչատրյանը կուսակցական չէ, ամուսնացած է, ունի մեկ որդի և մեկ դուստր: 
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դ. Դպրոցական դասագրքեր և ուսումնամեթոդական ձեռնարկներ 
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2. ՌՍՖԽՀ և ՀՍԽՀ ռազմաքաղաքական համագործակցությունը 1921 թ. փետրվարին 
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