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ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹՅՈՒՆ` Արցախի Հանրապետություն 

ԾՆՆԴՅԱՆ ԹԻՎ`   1968թ. հուլիսի 3 

ԾՆՆԴԱՎԱՅՐ` ք. Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

 ՀԱՍՑԵ` ք. Ստեփանակերտ, Կամոի 2 նրբ. 2/ 76 

ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐ` ԷԼ-ՓՈՍՏ`  374 97 22 04 35, dkarabekyan@yahoo.com, dav-
karabekyan@yandex.ru 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՓՈՐՁ` 30 տարի: Բացի ուսանողական տարիներից: 1985 – 1990թթ. 
Սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանի Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի 
ֆակուլտետում, որի 1990թ. ավարտելուց հետո շնորհել է Փիլիսոփայություն որակավորում: 

Դասախոսական աշխատանքը սկսել եմ 1991թ. փետրվարին որպես Կիրովականի 
մանկավարժական ինստիտուտի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի Հասարակական 
գիտությունների ամբիոնի դասախոս: 

Մասնաճյուղում մշտական աշպատանքի եմ անցել 01.09. 1992թ. որպես Հասարակական 
գիտությունների ամբիոնի դասախոս, իսկ 01.01.1993թ. փոխադրվել եմ Արցախի պետական 
համալսարան որպես Փիլիսոփայության և իրավունքի ամբիոնի դասախոս: 

Հիմնական աշխատանքից ազատվել եմ 08.02.1994թ. ԼՂՀ ՊԲ զորակոչվելու պատճառով: 

01.07. 1994թ. աշխատանքի եմ անցել ԼՂՀ ԱԳՆ Տեղեկատվական-վերլուծական բաժինը որպես 
վերլուծաբան, 02.02. 1995թ.: 

Բացի ԱրՊՀ-ց դասավանդել եմ Արցախի և տարբեր բուհերում վարելով մի շարք 
մասնագիտական առարկաներ՝ փիլիսոփայություն, սոցիոլոգիա, տրամաբանութուն, 
բարոյագիտություն, քաղաքական իմիջ, քաղաքական սոցիոլոգիա, Ղարաբաղյան 
հիմնահարցը և հայկական դիավանգիտությունը, Ղարաբաղյան համակամարտությունը 
կոնֆլիկտաբանական և քաղաքագիտական գրականության մեջ, քաղաքական սոցիոլոգիա 
առարկաներից:  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ՝  

mailto:dkarabekyan@yahoo.com
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  31 տարի: Աշխատանքային գործունեությունը սկսել եմ 15.09. 1990թ. որպես Լուսավորության 
արհմիության կից Ուսուցչի տան երեխաների հետ աշխատանքի հրահանգիչ, այնուհետև՝ 
նույն Տան սեկտորի վարիչ: Աշխատանքից ազատվել եմ 12. 10.1991թ. հաստիքների 
կրճատման կապակցությամբ: 

Համատեղության կարգով 1992թ. հոկտեմբերից աշխատել եմ Լեռնային Ղարաբաղի 
Գերագույն Խորհրդի վերլուծական բաժնում որպես վերլուծաբան-փորձագետ: 

Հիմնական աշխատանքից ազատվել եմ 08.02.1994թ. ԼՂՀ ՊԲ զորակոչվելու պատճառով: 

01.07. 1994թ. աշխատանքի եմ անցել ԼՂՀ ԱԳՆ Տեղեկատվական-վերլուծական բաժինը որպես 
վերլուծաբան, 02.02. 1995թ. նշանակվել եմ նույն բաժնի II-րդ քարտուղար:  

07.01.1998թ. աշխատանքից ազատվել եմ սեփական ցանկությամբ: 2018թ. հուլիսի 
պրգևատրվել եմ ԱԳՆ 25-ին նվիրված հուշամեդալով: 

 

Գերագույն Խորհրդում և ԱԳՆ աշխատանքի, ՊԲ ծառայության ընթացքում շարունակել եմ 
դասախոսել: 

01.09.1998թ. հիմնական աշխատանքի եմ անցել Արցախի պետական համալսարանի 
Փիլիսոփայության ամբիոնում որպես դասախոս: 

Տարբեր տարիներին դասախոսելով ինչպես ԱրՊՀ, այնպես էլ հանրապետության մյուս 
բուհերում վարել և վարում եմ փիլիսոփայության, փիլիսոփայության պատմության, 
սոցիոլոգիայի, տրամաբանության, կրոնի պատմության, Ընտրություններ և ընտրական 
գործընթացներ, Ժողովրդավարության տեսությունը այլ քաղաքագիտական դասընթացներ:  

Տեսական-գիտական աշխատանքը զուգակցում եմ պրակտիկ հասարարակական-
քաղաքական գործունեության հետ՝ Արցախի Հանրային Հեռուստատեսության, Regnum 
Տեղեկատվական Գործակալությանը կայք-էջերում, եվ ‘’Кавказский эксперт’’ ամսագրում, 
՛՛Ազատ Արցախ՛՛, ՛՛10-րդ նահանգ՛՛, ՛՛Դեմո՛՛ արցախյան պարբերականներում հանդես եմ 
եկել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի, Արցախի հասարակական- քաղաքական գործընթացների և 
հիմնահարցերի շուրջ: 

1996թ. կայացած մասնակցել ՀՀ ք.Սևանում Փախստականների հարցով Հարավկոսկասյան 
ենթատարածաշրջանային հանդիպմանը: 

ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ 

ՄԵՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ¸ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ¸ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐ 

‘’Мысли о религии и человеке’’, Типогр. ООО “Дизак Плюс” Степанакерт – 2008, 2 усл. печ. 
Л,  

‘’Дейтон, или Решение, которое Азербайджан считал дипломатической победой в 
Карабахском урегулировании’’, Тип.Изд-ва “Азат Арцах”, Степанакерт 1997. 1,3 печ.л 
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Դասավանդվող դասընթացների վերաբերյալ կազմել են դասախոսությունների 
ժողովածուներ՝ Կրոնի պատմության, Ղարաբաղյան հակամարտության և հայկական 
դիվանագիտության, փիլիսոփայության հիմունքների և համառոտագրեր: 

ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՆԵՐՈՒՄ¸ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ 

Բացի դասախոսոական աշխատանքից ակտիվորեն մասնակցել եմ Արցախի 
հասարակական-քաղաքական կյանքում այդ թվում՝ Արցախյան հիմնախնդրին և 
ադրբեջանա-ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը նվիրված հանրապետական 
և ԱրՊՀ շրջանակներում ՝ Արցախյան շարժման 20- ամյակին, 30 –մյակին, Արցախի 
պետական համալսարանի 30-ին, 40-ին, 50-ին անցկացվող միջոցառումների, մասնակացել 
Փիլիսոփայության և քաղաքագիտության, այնուհետև՝ Պատմության և քաղաքագիտության 
ամբիոնում դասալսումներին, մենագրությունների և հոդվածների քննարկմանը, նույն 
ամբիոնների, Պատմության և իրավագիտության  կազմակերպվա գիտաժողովներին՝ 
նվիրված Է.Մակրոնի ՛՛Հեղափոխությունը՛՛, Սիմոնա դը Բուվուարի ՛՛Երկրորդ սեռը՛՛ և այլ 
գրքերի քննարկմանը: 

Մասնակցել եմ  Արցախի Հանրապետության ԱԳՆ կողմից կազմակերպված Արցախյան 
կարգավորմանը  նվիրված Դարտմուդյան խմբի ղեկավարների, հանրապետության 
խորհրդարանի անդամների, պետական մարմինների, քաղաքական կուսակցությունների և 
ՀԿ  ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը: 

՛՛Հելսինկյան նախաձեռնության՛՛, ՛՛Քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոնի՛՛, 
՛՛Ժողովրդական դիավանագիտության՛՛ ՀԿ կողմից կազմակերպված թրենինգներին նվիրված 
գենդերային, Արցախում ժողովրդավարության զարգացմանը, Մադրիդյան սկզբունքներին, 
քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, կրթության, բնապահպանության և այլ 
հիմնախնդիրներին: Թրենինգների մի մասը Ստեփանակերտ, Շուշի, Մարդակերտ, Հադրութ 
քաղաքագում, Դրմբոն, Զագլիկ,  համայնքներում: 

Մասնակցել եմ Արցախի Հանրապետության, Մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի 
նախարարության,  ԿԽՄԿ Ստեփանակերտի ներկայացուցչության, ՛՛Քաղաքացիական 
նախաձեռնությունների կենտրոնի՛՛ և այլ կազմակերպությունների կողմից  Մարդակերտի և 
Շուշի շրջանի որոշ համայնքների Ասկերանի շրջանի վարչական ենթակայության հանձնելու, 
Կարմիր խաչի աշխատանքի, գենդերային, բնապահպանական, երիտասարդության 
զբաղվածության,տնտեսական զարգացման և մյուս հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ինչպես 
նաև նշված հետազոտությունների տվյալների հաշվարմանը, ամփոփմանն ու 
վերլուծությանը, պետական մարմնի և համապատասխան ՀԿ կողմից կազմակերպված 
քննարկմանը: 

  

 

 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ`  
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‘’Հակամարտությունների համապարփակ կարգավորման փորձը/ Ղարաբաղյան 
հակամարտության օրինակով’’, ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2000, էէ. 55-56, 

 ‘’Историко-политический аспект Карабахской проблемы: ее возникновение, сущность, 
исторические корни’’, ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2005, էէ. 35-39,  

‘’Ситуация в зоне азербайджано-карабахского конфликта и процесс урегулирования 
противостояния в 1992г.’’, ՀՀ. Ք.Վանաձոր, Շիրակացու 1 նրբ. Վասն Արդարության1/2006 
էէ.62-64,  

‘’Необходимость участия НКР в решении военно-технических задач в области региональной 
безопасности’’, 1{9} 2006, “Մխիթար Գոշ” գիտամեթոդական հանդես, Հասարակական 
գիտությունների  “Մխիթար Գոշ” հայ-ռուսական միջազգային համալսարան, էէ.30-32 

 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

MS-Windows, Word, Internet, E-Mail,Gmail և այլն 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Հայերեն և  ռուսերեն` ազատ¸ անգլերեն և թուրքերեն` բառարանով: 

Պարբերաբար մասնակցելով եմ ԱրՊՀ կողմից կազմակերպված որակավորման բարձրացման 
դասընթացներին: 2004թ. մասնակցել եմ Երևանի պետհամալսարանի կից կազմակերպված 
որակավորման բարձրացման դասընթացների:  

Հետագա տարիներին ԱրՊՀ որակի բարձրացման դասընթացների ՝ համակարգչային 
գրագիտության քաղաքագիտության գծով հայցորդ լինելու ընթացքում  , անգլերեն լեզվի, այդ 
թվում՝ մասնագիտական միջավայրում և բուհական մանկարավարժության և մյուս 
ծրագրերին հանձնելով համապատասխան քննություններ և ստուգարքներ: 

 

 

 


