
 
Հասմիկ Հովհաննեսի Հովհաննիսյան  

 

Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ / Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի 

վարիչ 

 

Կրթություն  

1990-1993 թթ.՝ ԵՊՀ ասպիրանտուրա՝ փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ: 

1992 թ.՝ սեպտեմբեր-դեկտմբեր. Տուրկուի (Ֆինլանդիա) համալսարան, «Գործնական փիլիսոփայության» 

ամբիոն, ավարտական աշխատանք՝ «Բարոյագիտական խնդիրները Արիստոտելի տեսությունում և 

Դավիթ Անհաղթի վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ», գերազանց գնահատական, վկայական, 15.12.1992; 

ամփոփիչ քննություն Արիստոտելի «Նիկոմախյան էթիկա» աշխատությունից, գերազանց գնահատական, 

վկայական, 15.12.1992: 

1985-1990 թ.՝ ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ, դիպլոմային 

աշխատանք` «Քաղաքական փաստարկման լեզուն», գերազանցության դիպլոմ, 01.07.1990: 

 

Գիտական աստիճան 

Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր՝ Թ.00.01. - «Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, 

գիտության փիլիսոփայություն» մասնագիտությամբ: Ատենախոսության թեմա՝ «Փաստարկման երևանյան 

դպրոցը (մեթոդաբանական և իմացաբանական վերլուծություն)», Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական 

պետական մանկավարժական համալսարանում գործող ՀՀ ԲՈՀ-ի 064 մասնագիտական խորհուրդ, 

վկայագիր, 17.07.2014: 

Փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու՝ Թ.00.01 - «Տեսական փիլիսոփայություն, տրամաբանություն, 

գիտության փիլիսոփայություն» և Թ.00.02 - «Փիլիսոփայության պատմություն» մասնագիտություններով: 

Ատենախոսության թեմա՝ «Փաստարկման հարցերը Դավիթ Անհաղթի երկասիրություններում», ԵՊՀ-ին 

կից ՀՀ ԲՈՀ-ի Դ.055.01.03 մասնագիտական խորհուրդ, դիպլոմ, 05.04.1994: 

 

Աշխատանքային փորձ 

2012 թ. հոկտեմբեր - առ այսօր՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան, Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ: 

2012 թ. փետրվար – հոկտեմբեր՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան, Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար: 

2011 թ. հուլիս – 2012 թ. փետրվար՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական 

մանկավարժական համալսարան, Տրամաբանության, տեսական և գործնական փիլիսոփայության 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար: 

2011 թ. փետրվար - հուլիս՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարան, Փիլիսոփայության ամբիոն, դոցենտ, համատեղությամբ:  

2002 թ. սեպտեմբեր – դեկտեմբեր՝ Լայբցիգի համալսարան (Գերմանական DAAD կազմակերպության 

կրթաթոշակային ծրագրով): 

2002 թ.՝ Դոցենտի գիտական կոչում: 

1994-2012 թթ.՝ Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, Հասարակական 

գիտությունների ամբիոն (համատեղող՝ 1994-1999), ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդու իրավունքների, 

ժողովրդավարության և եվրոպագիտության ամբիոն (հիմնական աշխատող՝ 1999-2012), դոցենտ: 

1993-1999 թթ.՝ ԵՊՀ պառլամենտական փաստարկման հարցերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող 

գիտահետազոտական խումբ, գիտաշխատող: 



1989-1993 թթ.՝ ՀՀ ԳԱԱ-ի փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ (1989-1990); 

գիտաշխատող (1993-1999): 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Բակալավրիատ՝ Փիլիսոփայություն:  

Մագիստրատուրա՝ Տրամաբանության ընդհանուր տեսություն, Փաստարկման տեսություն: 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 

Փիլիսոփայություն, Փիլիսոփայությունը երեխաների համար, Պատկերավոր փիլիսոփայություն, 

Տրամաբանություն, Փաստարկման տեսություն, Տրամաբանություն, Էթիկա: 

 

Վերապատրաստումներ 

 

13 ապրիլի - 7 մայիսի, 2015 թ., Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կազմակերպած ՊԴԱ որակավորման 

բարձրացման դասընթաց  

 

Անդամակցություն 

 

Միջազգային կազմակերպություններին. 

2015 թ.՝ Ուսուցիչների միջազգային ֆորումի անդամ (IFT) ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բիոէթիկայի ամբիոն: 

2014 թ. – ցայսօր՝ Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի իսկական անդամ: 

2011-2015 թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 

Մետափիլիսոփայության, փոխակերպական տրամաբանության և փաստարկման տեսության միջազգային 

գիտահետազոտական ինստիտուտի տնօրենի տեղակալ: 

2007-2008 թթ.՝ Ռուս-հայկական (սլավոնական) պետական համալսարանին կից Փիլիսոփայության, 

տրամաբանության, փաստարկման և հաղորդակցման միջազգային գիտահետազոտական ինստիտուտ, 

Տրամաբանության և հռետորության բաժնի վարիչ: 

2005 թ. – ցայսօր՝ Փաստարկման միջազգային ինստիտուտ (Ամստերդամ, Նիդեռլանդներ), փոխնախագահ: 

2001թ. – ցայսօր՝ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիա, գլխավոր գիտնական քարտուղար: 

1989-2004 թթ. Փաստարկման միջազգային ինստիտուտ (Երևան), գլխավոր գիտնական քարտուղար: 

 

Միջազգային գիտաժողովների կազմակերպման կազմկոմիտեներին. 

2012 թ.՝ «Փոխակերպվող հասարակության տեսական և գործնական հիմնախնդիրներ (փիլիսոփայական և 

հոգեբանական տեսանկյուններ)» (Երևան, 16-17 ապրիլի), «Մետափիլիսոփայության և փաստարկման 

տեսության հիմնահարցերը մասնաճյուղի համանախագահ»: 

2011 թ.՝ «Փիլիսոփայության համաշխարհային օրը Հայաստանում» գիտաժողով, «Փիլիսոփայություն 

բոլորի համար» մասնաճյուղի նախագահ: 

2010 թ.՝ «Փիլիսոփայությունը պատկերներով» միջազգային գիտաժողով (նախագահ) (Երևան): 

2010 թ.՝ «Լեզվաբանությունը և տրամաբանությունը» միջազգային գիտաժողով (նախագահ) (Երևան): 

2009 թ.՝ «Տրամաբանության գիտության դասավանդման հիմնահարցերը» միջազգային գիտաժողով 

(նախագահ) (Երևան): 

2008 թ.՝ Վիկտոր Համբարձույանի 100-ամյակի արթիվ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի և 

Հայոց փիլիսոփայական ակադեմիայի կողմից կազմակերպվող միջազգային գիտաժողով (Երևան): 

2008 թ.՝ «Կառավարման պրոտոշախմատային մեխանիզմները» գիտաժողով (Երևան): 

2007 թ.՝ «Փիլիսոփայություն և մետափիլիսոփայություն» միջազգային «կլոր սեղան» (Երևան): 

2007 թ.՝ «Փոխակերպական տրամաբանություն» միջազգային սիմպոզիում (Երևան): 

2007 թ.՝ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի երրորդ գիտաժողովի (Կալիֆորնիա, ԱՄՆ): 

2006 թ.՝ Ռուս-հայկական (Սլավոնական) պետական համալսարանին կից Փիլիսոփայության, 

տրամաբանության, փաստարկման և հաղորդակցության միջազգային ինստիտուտի առաջին միջազգային 

գիտաժողով (Երևան): 

2006 թ.՝ Երտասարդ գիտնականների միջազգային գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ, (Երևան): 

2006 թ.՝ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի երկրորդ գիտաժողովի (Աթենք, Հունաստան) 

կազմկոմիտեի հայկական բաժին: 

2005 թ.՝ Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի առաջին գիտաժողով (Երևան): 

2004 թ.՝ Երիտասարդ գիտնականների գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (Երևան): 



2002 թ.՝ Երիտասարդ գիտնականների գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (Երևան):  

 

Խմբագրական խորհուրդներին. 

Փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի միջազգային խմբագրական կոլեգիա: 

«Իմաստություն» գիտական հոդվածների ժողովածու (http://wisdomperiodical.com) (հրատարակվում է 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական 

խորհրդի որոշմամբ), գլխավոր խմբագիր: 

«Պատմություն և հասարակագիտություն, Տարեգիրք (գիտական հոդվածների ժողովածու)», 

(հրատարակվում է Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 
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անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ), գլխավոր խմբագրի 

տեղակալ (2002-2010): 

Միջազգային գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (3 մարտի, 2006 թ.), Երևան, 2006: 

Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (16-17 դեկտեմբերի, 2004 թ.), Երևան, 2005: 

2004-2009 թթ.՝ «Ինչպիսին եմ տեսնում XXI դարի փիլիսփայությունը», պրակ 1-9, Երևան: 

Գիտական նստաշրջանի զեկուցումներ (13-14 դեկտեմբերի 2002 թ.), Երևան, 2003: 

 

Հրապարակումներ  

4 մենագրություն և 35 գիտական հոդվածներ: 

 

Մենագրություններ՝ 

 Փաստարկման հարցերը հայ փիլիսոփայական մտքի պատմության համատեքստում. Գիրք 2. 
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Հասարակական գիտություններ, Պրակ 5 (էջ 4-40): Երևան, 2007 «Լինգվա»: 

 «Language of Argumentation». In: Journal of Applied Electromagnetism (JAE). Institute of Communication 

and Computer Systems. December 2006 (pp. 113-123), Athens-Greece. 
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