
 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

1 Անուն, ազգանուն, հայրանուն Լիլիթ Անտոնի Ասոյան 

2 Ծննդյան տարեթիվ /օր, ամիս, տարի 11.09.1975   

3 Հասցե Ք.Գյումրի, Մազմանյան, 32 

4 Հեռախոսահամար  

5 Էլ. հասցե 
lilitasoyan@rambler.ru 

 

6 
Աշխատանքային սոցիալական կայքեր  

(Linkedin, Facebook, YouTube և այլն) 
Facebook 

7 
 

Կրթություն 
բարձրագույն 

8 

 

Գիտական աստիճան 

 

Պատմական գիտությունների թեկնածու 

9 
 

Գիտական կոչում 
դոցենտ 

10 Աշխատանքային փորձ 

1997թ.-ից  ցայսօր- Գումրու Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական 

ինստիտուտ: Պատմության ու փիլիսոփայության ամբիոնի դասախոս: 

 2019 թվականից – ՀՊՏՀ ԳՄ՝ որպես դասախոս: 

2018թ. մարտից-սեպտեմբեր՝ ՇՊՀ պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի 

mailto:lilitasoyan@rambler.ru
https://www.facebook.com/lilit.asoyan.9


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

վարիչի պաշտոնակատար 

2017թ.-ից – Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան՝ որպես 

դասախոս 

2015թ. -ից ցայսօր – ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակրթական կենտրոն՝ որպես 

դասախոս: 

2009-2013թթ. – Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի Շիրակի 

մարզի Քաղաքացիական նախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավար: 

2000-2007 թթ. -  Գյումրու «Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի» բազային դպրոց, 

որպես պատմության ուսուցիչ: 

1999-2007 թթ. -  Գյումրու  «Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի» համալսրան, որպես 

դասախոս: 

1997-1999թթ. - Գյումրու Ա.Պետրոսյանի անվան թիվ 10 միջնակարգ դպրոց, որպես  

պատմության ուսուցիչ: 

11 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 

 

Հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջան, հայ-ռուսական հարաբերություններ, 

պատմական ժողովդագրություն 

12 

 

Մասնագիտական անդամակցություն 

 

Եվրասիական փորձագիտակա ակումբի անդամ 

13 
Գիտական հրապարակումների թիվ 

 
46 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

14 

Վերջին հինգ տարիների գիտական 

հրապարակումների ցանկ 

 

 

 

 

 

1. Первая мировая война и Армянский вопрос// Сборник научных трудов 

Телавского государственного университета им. Якова Гогебашвили, N1 (28), 

Тбилиси, 2015, сс. 191-195 

2. Письменность как определяющий фактор национального самосознания// 

Наследие святых Кирилла и Мефодия в истории Русской Церкви и русской 

культуры//Русский Народный Собор в Армении// 

http://www.rnsarm.info/node/53508 

3. Социально-классовая структура армянского населения Российской империи 

(по материалам переписи 1897г.)// Санкт-Петербургский университет 

управения и экономики, Санкт-Петербург, 2015, 36 страниц 

4. К вопросу о роли и значении стратегического партнерства в обеспечении 

информационной безопасности// Կոնֆլիկտային հաղորդակցություն և 

տեղեկատվական անվտանգություն, Գիտաժողովի նյութեր, Եր., ՀՀ 

Նախագահի աշխատակազմի «Հանրային կապերի և տեղեկատվության 

կենտրոն» ՊՈԱԿ, 2015, էջ 98-112 

5. Роль и значение стратегического партнерства в обеспечении 

информационной безопасности// Политическая наука перед вызовами 

современной политики//Материалы VII Всероссийского конгресса 

политологов, Москва, 19–21 ноября 2015 г.,Под общей редакцией О. В. Гаман-

Голутвиной, Л. В. Сморгунова, Л. Н. Тимофеевой// Российская ассоциация 

политической науки (РАПН), Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) МИД России,  кн.2-ая,  Москва, 

2015, էջ 834-837 

6. К вопросу о демографических последствиях Великой отечественной войны в 

Армении// Գիտական հոդվածների ժողովածու. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական 

http://www.rnsarm.info/node/53508


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

միջազգային կենտրոն, Երևան, 2016, էջ 265-270  

7. «Общетсвенные организации Армении: современные вызовы и реалии// 

Проблемы национальной безопасности в условиях глобализации и 

интеграционных процессов (междисциплинарные аспекты). Материалы 

международного научного форума 3-4 ноября 2017г., Ереван: РАУ, 2017// стр 

232-248» 

8. «Общественный сектор Армении: этапы развития и современность// XXI 

уральские социологические чтения. Социальное пространство и время 

региона: проблемы устойчивого развития, Екатеринбург, 15-16 марта 2018г. 

Сборник материалов// http://igup.urfu.ru/science/ural_sociological_readings 

9. Трудовая миграция в Армении в начале XXI века: угроза демографической 

безопасности или результаты интеграции?// Матерiали Мiждународноi 

науоково – практичноi конференцii «Мiжнароднi вiдносини, iсторiя, теорiя та 

практика», Суми - 2017, стр. 100-110 

10. Общественный сектор Армении: этапы развития и современность// XXI 

уральские социологические чтения. Социальное пространство и время 

региона: проблемы устойчивого развития, Екатеринбург, 15-16 марта 2018г. 

Сборник материалов, 404-408: 

11. Деятельность женских благотворительных армянских организаций в конце 

XIX-начале XX веков//«Կաճառ» Գիտական հոդվածների ժողովածու ՀՀ ԳԱԱ 

Գիտակրթական միջազգաին կենտրոն, Երևան, 2018, 311-318: 

12. «Мировая карта волонтерства. Армения» // https://grans.hse.ru/data/2020/03/25/ 

1567350647/Bulleten%2017_web.pdf?fbclid=IwAR3bcSlnOAJja6HYo6cfdijKTyuu

S0r3 Uxc9Iwx6SWzeZ1y5T02VhRmtMNE 

13. Волонтерство в Армении: история и современность//«Շիրակի 

http://igup.urfu.ru/science/ural_sociological_readings
https://grans.hse.ru/data/2020/03/25/%201567350647/Bulleten%2017_web.pdf?fbclid=IwAR3bcSlnOAJja6HYo6cfdijKTyuuS0r3%20Uxc9Iwx6SWzeZ1y5T02VhRmtMNE
https://grans.hse.ru/data/2020/03/25/%201567350647/Bulleten%2017_web.pdf?fbclid=IwAR3bcSlnOAJja6HYo6cfdijKTyuuS0r3%20Uxc9Iwx6SWzeZ1y5T02VhRmtMNE
https://grans.hse.ru/data/2020/03/25/%201567350647/Bulleten%2017_web.pdf?fbclid=IwAR3bcSlnOAJja6HYo6cfdijKTyuuS0r3%20Uxc9Iwx6SWzeZ1y5T02VhRmtMNE


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

պատմամշակութային ժառանգությունը. Հայագիտության արդի 

հիմնահարցեր» 10-րդ միջազգային գիտաժողով, գյումրի 27-29 սեպտեմբերի, 

2019, Երևան, 2019, էջ 101-103: 

15 

 

 

Վերջին հինգ տարիներին գիտաժողովների 

մասնակցություն 

 

 

2015թ. փետրվար – Երիտասարդ պատմաբանների Եվրասիական ակումբի 

անդրանիկ նիստի մասնակից (Երևան): 

2015թ. մարտ-ապրիլ – Երիտասարդ մասնագետների ակումբի անդրանիկ նիստի 

մասնակից (Սոչի, ՌԴ): 

2015թ. նոյեմբեր – Քաղաքագետների համառուսաստանյան 7-րդ հոբելյանական 

կոնգրես// Միջազգային հարաբերությունների Մոսկվայի պետական 

ինստիտուտ//http://www.rapn.ru/in.php?d=5162&gr=1638 

2016թ. փետրվար – Համագործակցության երկրների Երիտասարդ 

ինտելեկտուալների ակումբի անդրանիկ նիստ// Երևան 

2016թ. մարտի 10 – Կլոր սեղան՝ Թուրքմենչայի պայմանագիր. Պատմություն և 

արդի ժամանակաշրջան// Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն, 

Գյումրի 

2016թ. ապրիլ – Երիտասարդ գիտնականների գիտաժողով՝ «Ժամանակակից 

Եվրասիան տարբեր մեթոդաբանական մոտեցումներում և հետազոտական 

պրակտիկաներում»// ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ 

2016թ. մայիս – Միջազգային գիտաժողով՝ «ԱՊՀ 25 ամյակ»// Ռուսաստանի 

ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտ// ՌԴ, Մոսկվա 

http://www.rapn.ru/in.php?d=5162&gr=1638


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

2016թ. հեկտեմբեր – Միջազգային գիտաժողով-քննարկում ՝ «Հայ-ռուսական 

հարաբերությունների արդի մարտահրչավերները»//Երևան 

2016թ. նոյեմբեր – Միջազգային գիտական-կիրառական ֆորում ՝ «Ազգային 

անվտանգության հիմնախնդիրները ինտեգրացիոն գործընթացների և 

գլոբալացման պայմաններում» 

2017 փետրվար – Միջազգային գիտաժողով՝ «Ընդհանուր քաղաքակրթական 

ընտրություն ապագա սերունդների համար»// Էջմիածին 

2017թ. օգոստոս – Կլոր սեղան՝ նվիրված Օշականի ճակատամարտի 190-

ամյակին// Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն, Երևան 

2017թ. հոկտեմբերի 20 - «Հայ կականց բարեգործական ընկերությունների 

գործունեությունը 19-րդ դարի վերջին -20-րդ դարի սկզբին» թեմայով զեկուցում 

Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարանի երևանյան 

մասնաճյուղում կազմակերպված «Կարմիր խաչի ընկերությունը. Հայաստանում և 

Ռուսաստանում գործունեության պատմություն» գիտաժողովում// 

http://arm.rs.gov.ru/ru/news/18974 : 

2017թ. նոյեմբերի 3-4 - Ռուս-հայկական համալսարանում մասնակցել եմ ազգային 

անվտանգությանը նվիրված միջազգային գիտաժողովին, որտեղ հանդես եմ եկել 

«Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունները. Պատմություն և արդի 

http://arm.rs.gov.ru/ru/news/18974


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

իրողություններ» զեկուցումով: 

2018թ. մարտի 6-7 - Մ.Վ.Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական 

համալսարանում տեղի ունեցած միաջզգային գիտա-գործնական գիտաժողովին՝ 

նվիրված Թուրքմենչայի պայմանագրի 190-ամյակին, որտեղ հանդես եմ եկել 

«Туркменчайский договор: история и современность» զեկուցումով// 

https://www.youtube.com/watch?v=ed16aaUGyYs : 

2018թ. մարտի 22 - մասնակցել եմ Ս.Էջմիածնում տեղի ունեցած «Ավանդական 

արժեքներն ու արդի մարտահրվերները» խորագրով Երրորդ միջազգային 

համաժողովին, որտեղ հանդես եմ եկել «Молодежная политика: возможности и 

реалии» զեկուցումով: 

2018թ. մայիսի 29-30 - Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցի կողմից 

կազմակերպված 3-րդ Միջազգային գիտաժողով՝ «Исследования волонтерства: 

направления, междисциплинарный контекст, формирование профессионального 

сообщества, перспективы международной интеграции», որտեղ ներկայացրել եմ 

«Волонтерство в Армении: история и реалии» զեկուցում։ 

2018թ. դեկտեմբերի 3 - մասնակցել եմ «Ինտեգրացիա և զարգացում» հ/կ-ն, 

«Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամը և Եվրասիական փորձագիտական 

https://www.youtube.com/watch?v=ed16aaUGyYs


 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

ակումբի անցկացրած կլոր սեղանին «Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցը. 

Ողբերգության պատմությունը, փորձն ու դասերը» թեմայով, որտեղ հանդես եմ 

եկել զեկուցումով՝ «Միութենական հանրապետությունների և համաշխարհային 

հանրության օգնությունը: Նիկոլայ Ռիժկովը Հայաստանի ազգային հերոս» և 

հեղինակային ֆիկմի ցուցադրությամբ //https://soyuzinfo.am/2018/12/pomoshh-

respublik-byvshego-sssr-i-mirovogo-soobshhestva-nikolaj-ryzhkov-natsionalnyj-geroj-

respubliki-

armeniya/?fbclid=IwAR3IoiAvGUkXAYqYMr9uTVjJF7rh4MGG8dEmc0kcK22-

pEqN4XZvZZFAQTQ 

2019թ. ապրիլի 3 - Երևանի Գիտության և մշակույթի ռուսաստանյան կենտրոնում 

հանդես եմ եկել զեկուցումով «Հայրենական մեծ պատերազմի ժողովրդագրական 

հետևանքները Հայաստանում»: 

2019թ. ապրիլի 22-23 - մասնակցել եմ Ուրալի դաշնային համալսարանում (ՌԴ, 

ք.Եկատերինբուրգ) կայացած միջազգային գիտաժողովին, որտեղ հանդես եմ եկել 

«Քաղաքացիական նախաձեռնությունների ազդեցությունը Հայաստանի ներքին 

քաղաքականության վրա 2008-2018թթ.» զեկուցումով: 

2019թ. ապրիլի 29 - մայիսի 1-ը հեռակա մասնակցություն եմ ցուցաբերել 

Բաթումում կայացած միջազգային գիատաժողովին՝ «Կանանց շարժումը 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

Կովկասում 19-րդ դարի վերջին և Բաթումի հայ կանանց միությունը» հոդվածով: 

2019թ. մայիսի 26-28 - մասնակցել եմ «Կամավորություն. կատարելագործելով 

հասարակությունը զարգացնում ենք ինքներս մեզ» միջազգային գիտաժողովին 

(ՌԴ, Մոսկվա, Բարձրագույն տնտեսագիտական դպրոց), որտեղ հանդես եմ եկել 

«Կամավորության զարգացման վրա ազդող գործոնները Հայաստանում» 

զեկուցումով//https://grans.hse.ru/mirror/pubs/share/275455757: 

2019 թ. նոյեմբերի 19-ին Մոսկվայի Բարձրագույն տնտեսագիտական դպրոցում 

մասնակցել եմ “Երեխաների և ընտանիքի պաշտպանությունը հետխորհրդային 

տարածքում” թեմայով գիտաժողովին 

28 մայիսի 2020թ. – XXI Ապրիլյան գիտաժողով՝ նվիրված տնտեսության և 

հասարակության զարգացման խնդիրներին// Մոսկվայի տնտեսագիտության 

բարձրագույն դպրոց 

2020թ. հունիսի 26-ին մասնակցել եմ «Ինչպես համավարակը փոխեց 

կամավորությունը և դրա ընկալումը ռուսաստանյան հասարակությունում» 

վեբինարին: 

16 
Վերջին հինգ տարիներին 

վերապատրաստումների մասնակցություն 

Գիտական հետազոտություններիս շրջանակներում 2017թ. սեպտեմբերի 4-10-ը 

մասնակցել եմ «Կամավորական շարժման գնահատում. տնտեսական 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

արդյունավետությունը, սոցիալակն էֆեկտներն ու ներդրումը երկրի, մարզերի և 

ՏԻՄ-երի զարգացման մեջ» ամառային դպրոցին Տնտեսագիտության բարձրագույն 

դպրոցում (Մոսկվա, ՌԴ), ստացել եմ համապատասխան վկայական: 

17 
Դասընթացներ բակալավրիատիում 

(թվարկել) 
Մշակութաբանություն, Հայոց պատմություն 

18 
Դասընթացներ մագիստրատուրայում 

(թվարկել) 
- 

19 
Դասընթացներ ասպիրանտուրայում 

(թվարկել) 
- 

20 
Տպագիր դասախոսությունների 

առկայություն 
Այո        Մասամբ         Ոչ 

21 
Էլեկտրոնային դասախոսությունների 

առկայություն (ընդգծել) 

 

Այո        Մասամբ         Ոչ 

22 
Շնորհանդեսով դասախոսությունների  

առկայություն (ընդգծել) 

 

Այո         Մասամբ         Ոչ 

23 

Մասնագիտական որակավորումը 

հավաստող միջազգայնորեն ճանաչված 

աստիճանի առկայություն (օրինակ՝ CFA, 

PMP և այլն) 

Պատմության բնագավառում այդպիսիք չկան 

24 

Համակարգչային հմտություններ (MS Office 

-փաթեթի ազատ տիրապետում՝  Word, 

Excel, Power-Point ) 

Տիրապետում եմ համակագչային հմտություններին 

25 
Վիճակագրական որևէ փաթեթի 

տիրապետում (SPSS, STATA, EViews և այլն 
Չեմ տիրապետում 



 

* Կից ներկայացնել հավաստող բոլոր փաստաթղթերը: 

 

26 

Արտերկրում դասավանդման 

փորձառություն (նշել երկիրը, ուսումնական 

հաստատությունը,  դասընթացը, ժամկետը, 

տևողությունը) 

Ունեմ հրապարակային դասախոսություններ, որոնք տեղադրված են YouTube -ում 

27 

Օտար լեզուների իմացության մակարդակի  

նկարագիր (նշել օտար լեզվով 

դասավանդելու  մասին, եթե կա նման 

փորձառություն, նաև՝  հաստատության 

անվանումը, դասավանդման տևողությունը, 

դասընթացի անվանումը) 

Ռուսերեն ազատ, գերմաներեն կարողանում եմ հաղորդակցվել, անգլերեն – 

բազային մակարդակ 

Ռուսերենով դասավանդում եմ «Հայոց պատմություն» (64 ժամ//երկու կիսամյակ) 

արդեն 25 տարի Շիրակի պետական համալսարանում 

28 

Լեզվի իմացությունը հավաստող 

փաստաթուղթ  

(TOEFL, IELTS , BEC, DELF/DALF, TCF/TEF)  

քննության միավորը և հանձնման 

ժամկետը) 

Ասպրանտուրայի մինումները այդ թվում և օտար լեզվից հանձնելու մասին 

հավաստագիր, 1998թ. 


