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19.11.1961 Ташкент
Образование
1978-1983 гг. студент ЕрГПИ русского и иностранных языков им. В.Я. Брюсова, историкоанглийское отделение.
1987-1990 аспирант Института истории АН Арм. ССР.
В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Эллинистические святилища
страны Коммагена и Армения».
Доцент с 2006 года.
В 2014г. защитил докторскую диссертацию по теме: «Митраизм в политической и
религиозно-этической (мировоззренческой) системе Древнего мира. Коммагена, Софена,
Армения, Рим».
Профессор с 2015 года.
Профессиональная деятельность
1983-1996 – преподаватель истории и английского языка в средних школах Талинского
района и г. Абовяна.
1996-1998 – методист Абовянского РОНО.
1998-2000 – замначальника региональной инспекции Котайкского района и Ереванской
региональной инспекции Минобразования РА.
С 1987 года работает в Институте истории НАН РА (аспирант, младший научный сотрудник).
С 1994 года – старший научный сотрудник НАН РА.
С 2015 года – ведущий научный сотрудник НАН РА.
С 1996 года преподаватель ЕГУ на кафедре всемирной истории, где ведет курс «История
средних веков» и ряд спецкурсов.
2002-2006 – старший преподаватель кафедры страноведения Ереванского государственного
лингвистического университета им. В.Я. Брюсова (курсы: Введение в религиоведение;
История Армении).
2006-1013 – доцент кафедры Всемирной истории ЕГУ.
2013-2105 – доцент кафедры Истории политучений ЕГУ.
С 2006 года заведующий кафедрой Всемирной истории Российско-Армянского (Славянского)
университета. Читает курс лекций: «Армения и Мир», «История и теория цивилизаций»,
«Сравнительное
зарубежное
регионоведение»,
«Россиеведение»,
«Сравнительные
стратегические культуры», «Введение в риторику» и др.
Область научных интересов — ключевые слова: Всемирная история, эллинистическая
цивилизация, Рим, Средние века, контактные зоны, мир-системный анализ, теория и история
цивилизаций, средневековый город, история повседневности, мифоэпика.
Общественная активность
Член совета Армянского филиала Всемирной ассоциации историков.
Общее число публикаций – 5 монографий (2 на русском языке, 3 на армянском), 64
научные статье на русском, армянском и английском, 2 пособия для студентов.
Поддержка проектов заявителя в форме грантов:
1. Research project INTAS 79/7107 in attach the program on “Bridges as Res publica: implications
for modern self-governance in Eastern and Western Europe”, 2004-2006.

2. Руководство научно-исследовательского проекта «Город как форма жизни»,
осуществляемого под патронажем президента РА – 2010-2012.
3. Научный руководитель совместного исследовательского проекта в области армянороссийского гуманитарного научного сотрудничества «АНГК-РГНФ – 2014» (проект – 13RF012). Партнер: кафедра истории Древнего мира и Средних веков Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Срок исполнения: 2014-2015. Тема
исследования: «Цивилизационные и кросс-культурные аспекты формирования римского мира
в период перехода от республики к принципату».
4. Научный руководитель исследовательского проекта, осуществляемого в рамках развития
РАУ «На стыке древних мир-систем».
5. Старший научный сотрудник исследовательского проекта, осуществляемого в рамках
развития РАУ «Эпическое творчество армянского и русского народов. Сопоставительное
изучение эпосов народов мира».
6. Старший научный сотрудник совместного исследовательского проекта в области армянороссийского гуманитарного научного сотрудничества «АНГК-РГНФ – 2016». Срок
исполнения: 2016-2018. Тема исследования: Тифлис в армянской и грузинской историколитературной традиции: феноменология города, история повседневности (XVIII- первая
четверть XX в.).
Знание языков

Армянский (родной), русский – свободно,
английский – хорошо, немецкий – со словарем.

Телефон служебный (с кодом города)

(+374 10) 27-70-52, (+374 10) 22-92-54

Երվանդ Մարգարյան
19.11.1961, Տաշքենդ
Կրթություն
1978 – 1983 Վ. Բրյուսովի անվան լեզվագիտական ինստիտուտի պատմա-անգլիական
բաժանմունք
Գիտական աստիճան
2015 - պրոֆեսոր
2014 – պատմական գիտությունների դոկտոր
(«Միհրականությունը Առաջավոր Ասիայի և Միջերկրածովյան ավազանի քաղաքական
և կրոնահոգեվոր համակարգում», Է.00.02, Է.00.05. ՀՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտ)
2006 - դոցենտ
1992 - պատմական թեկնածուական աստիճան
(«Կոմմագենե երկրի սրբավայրերը և հելլենիստական դարաշրջանի Հայաստանը», 007
(Է.00.01, Է.00.05). ՀՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտ)
Աշխատանքային փորձ
2006 թ-ից մինչ այժմ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Համաշխարհային
պատմության և արտասահմանյան տարածաշրջանագիտության ամբիոնի վարիչ
(կարդացվող դասընթացներ՝ Քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն,
Համեմատական
արտասահմանյան
տարածաշրջանագիտություն
Ռուսաստանգիտություն,
Հռետորաբանության
հիմունքներ,
Համեմատական
ռազմավարական մշակույթներ)
2014 թվականից ՀԱԳԱ Պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող
2013–2015 ԵՊՀ Քաղուսմունքների պատմության ամբիոնի դոցենտ (կարդացվող
դասընթացներ՝ Համեմատական ռազմավարական մշակույթներ)
2006–2013 ԵՊՀ Համաշխարհային պատմության ամբիոնի դոցենտ (կարդացվող
դասընթացներ՝ Միջին դարերի պատմություն, Հունաստանի պատմություն
Բյուզանդագիտություն, Լեհաստանի, Չեխիայի և Սլովակիայի, Բուլղարիայի
պատմություն, Դեմոկրատիայի պատմություն, Աշխարհաքաղաքականություն և արդի
հասարակական
պրակտիկա,
Միջազգային
համակարգերը
համաշխարհային
պատմության համատեքստում (Հին արևելյան կայսրություն, հռոմեական կայսրություն,
«Միջնադարյան
հավասարակշռություն»,
Վերածնուննդից
մինչև
ՄԱԿ))
2002–2006
Երեվանի Վալերի Բրյուսովի անվ. պետական լեզվագիտական
համալսարանի ավագ դասախոս (դասընթացներ. Կրոնագիտության հիմունքներ, Հայոց
պատմություն).
2001–2006 ՀՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող
1996–2001 ՀՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող
1992–1996 ՀՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող
1987–1990 ՀԽՍՀ ԳԱ Պատմության ինստիտուտի ասպիրանտ

1993–1987 Թալինի շրջանի Շղարշիկի, Պարտիզակի, Ներքին Բազմաբերդի և Աբովյանի
թիվ 10 դպրոցներում պատմության, անգլերեն և ռուսաց լեզուների ուսուցիչ
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը՝ բանալի բառեր. Համաշխարհային
պատմություն, հելլենիստական քաղաքակրթություն, հին Հռոմ, շփման գոտիներ,
աշխարհ-համակարգային վերլուծություն, Վաղ միջնադարի պատմություն, քաղաքների
առտնին պատմություն, պատմության փիլիսոփայություն, դիցառասպելաբանություն։
Հրապարակումներ
Հոդվածներ՝ 64
Մենագրություններ՝ 5
Ուսումնական ձեռնարկ՝ 2
Մասնակցությունը դրամաշնորհների
1. Research project INTAS 79/7107 in attach the programme on “Bridges as Res publica:
implications for modern self-governance in Eastern and Western Europe”, 2004-2006.
2. ՀՀ նախագահի հովանավորության ներքո իրականացվող «Քաղաքը իբրև
կենսակերպ» գիտական նախագծի ղեկավարություն – 2010-2012 թթ.
3. Հայ-ռուսական հումանիտար գիտական հետազոտությունների համատեղ
նախագծերի «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՌՀԳՀ – 2014» «Հռոմեական աշխարհի ձևավորման
քաղաքակրթական և միջմշակութային առումները հանրապետությունից
պրինցիպատ» միջազգային նախագծի ղեկավար։ Կատարման ժամկետը՝ 20142015 թթ.
4. ՀՌՀ զարգացման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Հին աշխարհհամակարգերի կցակետում» նախագծի ղեկավար։ Կատարման ժամկետը՝ 20152016 թթ.
5. ՀՌՀ զարգացման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող «Народно-эпическое
творчество армянского и русского народов. Сопоставительное изучение эпосов
народов мира» նախագծի ավագ գիտաշխատող։ Կատարման ժամկետը՝ 2015-2016
թթ.
6. Հայ-ռուսական հումանիտար գիտական հետազոտությունների համատեղ
նախագծերի «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՌՀԳՀ – 2016» (նախագիծ՝ «Թիֆլիսը հայ և
վրացական պատմա-գրական ավանդության մեջ. Քաղաքի ֆենոմենոլոգիա,
առօրեականության պատմությունը (XVIII դ. – XX դ. առաջին քառորդը)»).
նախագծի ավագ գիտաշխատող։ Կատարման ժամկետը՝ 2016-2018 թթ.
Հասարակական ակտիվություն
Պատմաբանների
համաշխարհային
մասնաճյուղի խորհրդի անդամ

ընկերակցության

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն՝ ազատ, անգլերեն՝ լավ, գերմաներեն՝ բավարար
Էլ. հասցե՝ ervand.margare@gmail.com, margar.erv@mail.ru

Հայաստանյան

Աշխատանքային հեռախոսներ՝ (374 10) 27-70-52, (374 10) 22-92-54

Yervand Margaryan
19.11.1961
Education
1978–1983 student of Yerevan Valery Bryusov State Linguistic University, Department of History
and English.
1987–1990 post-graduate student of the Institute of the history National Academy Armenian SSR.
In 1992 he defended his thesis on “The Temples of Commagene country and Armenia of Hellenistic
era”.
In 2014 he defended his doctoral dissertation on the topic: "Mithraism in the political and religiousethical (ideological) system of the ancient world. Commagene, Sophene, Armenia, Rome. "
Academic degree
Professor since 2015.
Doctor of History since 2014.
Associate Professor since 2006.
Candidate of History since 1992.
Professional experience
Since 2006 – Head of the Department of World History and Foreign Regional Studies of RussianArmenian (Slavonic) University. Reads a course of lectures: "Armenia and the world", "History and
theory of civilizations", "Comparative foreign regional studies", "Russian studies", "Comparative
Strategic Culture", "Introduction to rhetoric" and others.
2013-2105 – Associate Professor of history of Department of Political Doctrines of YSU.
2013-2105 – Associate Professor of chair of Political since of YSU.
2006-2013 – Docent of Chair of World History in Yerevan State University (academic courses:
History of the Middle Ages; History of Greece; Byzantian studies; History of Poland, Czechia and
Slovakia, Bulgaria, History of Democracy; World-System and modern Social practice; Global
systems in context of World History (Ancient Eastern monarchies, the Roman Empire, “Medieval
balance”, from Renascence to UNO)).
2002-2006 - Senior Lecturer, Department of regional geography in Yerevan Valery Bryusov State
Linguistic University (courses: Introduction to Religious Studies, History of Armenia).
2001-2006 – senior researcher of Institute of History NAS RA.
1996-2001 – research officer of Institute of History NAS RA.
1998-2000 – deputy chief of the Yerevan Regional Inspectorate of the Ministry of Education of RA.
1996-1998 - Methodist Abovyan District Board.
Since 1994 - Senior Researcher, National Academy of Sciences.
1987-1990 – post-graduate of Institute of History NAS RA.
Since 1987 he has been working at the Institute of History of NAS RA.
1993-1987 – history teacher in Shgharshic, Partizak and Nerkin Bazmaberd schools of Talin district.
Research interests – keywords:
World History, the Hellenistic civilization, Rome, the Middle Ages, the contact zone, world-systems
analysis, theory and history of civilizations, the medieval town, the history of everyday life,
mithoepic; Hellenistic civilization, earliest medieval history, urban history.

Social activity
Member of the Board of the Armenian branch of the World Association of Historians.
Total number of publications - 5 monographs (2 in Russian, 3 in Armenian), 64 scientific articles
in Russian, Armenian and English, 2 manuals for students.
Support for the project applicant in the form of grants:
1. Research project INTAS 79/7107 in attach the program on "Bridges as Res publica: implications
for modern self-governance in Eastern and Western Europe", 2004-2006.
2. Management and supervising of the research project "City as a Form of Life", implemented under
the patronage of the President of RA - 2010-2012.
3. Supervisor of the joint research project in the field of Armenian-Russian humanitarian scientific
cooperation "Armenian State Science Foundation - the Russian State Science Foundation – 2014"
(draft - 13RF-012). Partner: Department of History of the Ancient World and the Middle Ages,
Lobachevsky Nizhny Novgorod State University. Deadline: 2014-2015. Research topic:
"Civilization and cross-cultural aspects of the formation of the Roman world in the transition from
Republic to Principate".
4. Supervisor of the research project, carried out in the framework of the development of RussianArmenian (Slavonic) university. Research topic: "At the crossroads of the ancient world-system".
5. Senior Scientist research project carried, carried out in the framework of the development of
Russian-Armenian (Slavonic) university/ Research topic: "Epic poetry of the Armenian and Russian
peoples. Comparative study of epics of the peoples of the world".
6. Senior Researcher of the joint research project in the field of Armenian-Russian humanitarian
scientific cooperation "Armenian State Science Foundation - the Russian State Science Foundation –
2016". Term: 2016-2018. Research topic: " Tiflis in Armenian and Georgian Historical-literary
tradition: phenomenology of city, history of daily (XVIII- first quarter of XX century)".
Languages: Armenian (native), Russian - fluent, English - good German - with the dictionary.
Office phone (with area code): (+374 10) 27-70-52, (+374 10) 22-92-54
e-mail: ervand.margare@gmail, margar.erv@mail.ru

