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 1951թ. 7 նոյեմբերի, ք. Երևան 

 

Կրթություն                                              բարձրագույն 

 

Գիտական աստիճան, կոչում  -   արվեստագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

 

Աշխատանքային գործունեություն       

 1976-ից առ այսօր աշխատում է Գիտությունների Ակադեմիայի Արվեստի 

ինստիտուտում (2000-ից`  երաժշտության բաժնի առաջատար գիտաշխատակից): 

1986-ին պաշտապանել է թեկնածուական թեզ և ստացել արվեստագիտության 

թեկնածուի գիտական աստիճան, իսկ 2000-ին պաշտպանել է իր դոկտորական թեզը, 

ստանալով արվեստագիտության դոկտորի գիտական աստիճանը:1992-2005թթ. եղել է 

«Հայ միջնադարյան հոգևոր երաժշտության հուշարձաններ» թեմատիկ խմբի 

ղեկավար: 1990-ից դասավանդում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական 

կոնսերվատորիայում, վարելով «Հայ հոգևոր երաժշտության պատմություն և 

տեսություն» առարկայի հատուկ դասընթացը, իսկ 2008-ից` նաև 

մագիստրատուրայում` «Գիտական ուսումնասիրության հիմունքներ» և 

«Երաժշտական գիտության արդի հիմնախնդիրները» առարկաները, որոնց ծրագրերը 

մշակվել են նրա կողմից: 2000-ից` կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր է: 

1993-2002 թթ. Հայկական հանրագիտարանի «Քրիստոնյա Հայաստան» 

խմբագրության ավագ գիտական խմբագիր: Նույն ժամանակահատվածում եղել է 

Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի «Հոգևոր երաժշտության ժամ» 

համերգաշարի գիտական խորհրդատու: 1990-95 թթ. Հայաստանի հնագույն 

երաժշտության «Տաղարան» համույթի գիտական խորհրդատու: 

    

 

Պարգևներ   

 ՀՀ ԳԱԱ վաստակագիր (2008)  

 ՀՀ Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալ (2011)  

 ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ (2013) 

 



 

 

Այլ տեղեկություններ 

 1994-2014 թթ. Հայաստանի կոմպոզիտորների միության վարչության անդամ: 

 2002թ-ից «Մանրուսում» միջազգային երաժշտագիտական ժողովածուի 

համահիմնադիր, կազմող և պատասխանատու խմբագիր:     

 2006-ից Բյուզանդագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային 

ընկերակցության (AIEB) անդամ, Բյուզանդագիտական ուսումնասիրությունների 

Հայաստանի ազգային կոմիտեի գիտական քարտուղար: 

 2012 թ-ից Վիեննայի Մոնոդիայի ուսումնասիրման միջազգային ընկերության 

անդամ: 

 2015-ից Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային 

ընկերակցության (AIEA) անդամ: 

 

 

Հրատարակված գրքեր, մենագրություններ 

 «Մաշտոց» ժողովածուն որպես հայ միջնադարյան երաժշտական մշակույթի 

հուշարձան, ՀԳԱ հրատ., Ե., 1991: 

 Հայ միջնադարյան «ձայնից» մեկնություններ, «Կոմիտաս», Ե., 2003: 

 Ձայնեղանակաների ուսմունքը միջնադարյան Հայաստանում, «Գիտություն», 

Ե., 2013: 

 Գրիգոր Գապասաքալյանի երաժշտագիտական ժառանգությունը, 

«Գիտություն», Ե., 2013: 

 Անիի երաժշտական մշակույթը, «Գիտություն», Ե., 2014: 

 Գրիգոր Մագիստրոսը շարականագիր և գեղագետ, «Գիտություն», Ե., 2015:  

 

 

Հրատարակված գիտական հոդվածների ցանկ. 

Ոչ ավանդական անսամբլները հայ կամերային երաժշտության մեջ // 

«Սովետական արվեստ», 1976, N 10, էջ 38-43: 

Միջնադարյան երգարվեստի երկու նորահայտ բեկոր // 

«Պատմաբանասիրական հանդես» (ՊԲՀ), 1977, N 3, էջ 264-266: 

Սիմետրիայի դերը Անտոն Վեբեռնի ստեղծագործությունների ձևակառուցման 

արվեստում (op.21 Սիմֆոնիայի օրինակով) // «Գիտական աշխատությունների 

միջբուհական ժողովածու», 3, արվեստագիտություն. - Երևան, 1977, էջ 153-159: 

Հայկական Ծիսարանի կազմավորման և զարգացման փուլերը // ՊԲՀ, 1982,N 3: 

10-18-րդ դդ. հայկական Ծիսարանների երաժշտական կազմի 

առանձնահատկությունները // «Լրաբեր» հասարակական գիտությունների (ԼՀԳ), 

1985, N 1: 



 

 

Հայկական Ծիսարանի հիմնական երաժշտական շարքերի մասին //ՊԲՀ, 1985, 

N 1: 

Ջրօրհնեքի և Ոտնլուայի կանոնները "Մաշտոց" Ծիսարանում // «Էջմիածին», 

1986, N1: 

Քարոզի ժանրը հայ հոգևոր երգաստեղծության մեջ //ՊԲՀ, 1992, N 2-3: 

Մովսէս Խորենացու հիմներգական ժառանգութիւնը // «Բազմավէպ», 1992, 1-4, 

էջ 138-146: 

Անիի երաժշտական մշակոյթը և նրա հետ կապուած շարականագիրները // 

«Բազմավէպ», 1995, 1-4, էջ 203-218: 

Կոմիտասի անդրանիկ երաժշտագիտական հոդվածը և նրա նշանակույունը // 

«Էջմիածին», 1996, N 7-8, էջ 141-148: 

Կոմիտասը և Ֆրանսիան // «Հայ-ֆրանսիական  պատմա-մշակութային 

առնչություններ», III, Երևան, 1997: 

Առաջաբան (համահեղինակ` Լ.Հակոբյան) // Շարական, հ.Ա, «Գանձասար» 

աստվածաբանական կենտրոն, Ե., 1997, էջ IX-XXX:  

Ո՞վ է «Զորս ըստ պատկերի Քում» շարականի հեղինակը // «Էջմիածին», 1997, 

N 4-5, էջ 106-115: 

Արշակ Չոպանյանը և Կոմիտասը // «Հայ-ֆրանսիական պատմա-մշակութային 

առնչություններ» IV, 1998, էջ 12-16:  

Շարականների ժանրային տիպաբանությունը արևելաքրիստոնեական 

հիմներգության համակարգում // «Էջմիածին», 1998, N 10-11, էջ 82-88: 

Հայ միջնադարյան «ձայնից» մեկնությունները և Մովսես Սյունեցու «Յաղագս 

կարգաց եկեղեցւոյ» գրվածքը // «Հայաստանը և քրիստոնյա Արևելքը», Ե., 2000, էջ 203-

210: 

Մանրուսման եղանակների անվանումների նշանակության մասին // 

«Մանրուսում», միջազգային երաժշտագիտական տարեգիրք, հ.Ա, Ե., 2002, էջ187-203:  

Սահակ Պարթևի Կանոնագիրքը որպես Ե. դարի հայ եկեղեցու 

պաշտոներգության ձևավորման պատմագիտական աղբյուր // «Էջմիածին», 2003, N 1, 

էջ 48-53: Նույնը տես` «Հասկ» պաշտօնական ամսագիր Կաթողիկոսութեան Հայոց 

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, թիւ 2, 2003, էջ 189-194:  

Ինչ՞ի մասին էր խօսում Պօղոս առաքեալը // «Հասկ» պաշտօնական անսագիր 

Կաթողիկոսութեան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, Անթիլիաս, 2003, N 5, էջ 415-418: 

Վկայաբանութիւն եւ Շարականերգութիւն. Հայկական Ութձայնի ԴԿ 

Դարձուածքի Առեղծուածը // «Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս», հ. ԻԳ., 

Պեյրութ, 2003, էջ 163-176: Նույնը տես // Հայագիտության արդի վիճակը և 

զարգացման հեռանկարները. գիտական հոդվածների ժողովածու. «Տիգրան 

Մեծ», Ե., 2004, էջ 543-547: 

Ավետ Տերտերյանի «Երկրաշարժ» օպերան Մյունխենի օպերային թատրոնում 

// «Երաժշտական Հայաստան», 2004, թիվ 3-4, էջ 14-16.     



 

 

Աստվածաշնչական հայեցակարգը հայ միջնադարյան «Ձայնից 

մեկնություններում». Գլխ. խմբ. Վլ. Բարխուդարյան // «Աստվածաշնչական 

Հայաստան» միջազգային գիտաժողովի նյութեր.«Նոյան տապան», Երևան, 2005, էջ 

573-577: 

 Եղեռնը և հայ արդի երաժշտությունը // «Երաժշտական Հայաստան», 2005, թիվ 

2,  էջ 9-12: Նույնը տես // «Ազդակ-Երկիր» բացառիկ, Պեյրութ, 24 ապրիլի 2005, 

էջ 61-64: 

Հայկական թեմատիկան իտալական օպերային երաժշտության մեջ // «Տեսի 

զերկիրն Իտալիոյ. Հայ- իտալական բարեկամության օրեր» գիտական 

հոդվածների ժողովածու, Ե., 2005, էջ 205-207: 

 Կոմիտասի երաժշտագիտական ուսումնասիրությունների հետքերով // 

«Հայ արվեստի հարցեր», 1, Ե., 2006, էջ 50-64: 

 Հայոց գրերի գյուտը և ազգային պաշտոներգության ձևավորումը // 

«Հայոց գրեր- 1600». Միջազգային գիտաժաղով` նվիրված Հայոց գրերի գյուտի 

1600-ամյակին. Զեկուցումների ժողովածու, Ե., 2006, էջ 494-500: 

 Գրիգոր Մագիստրոսը Շարականագիր եւ Տաղասաց // «Հայկազեան 

Հայագիտական Հանդէս», հ. ԻԷ., Պեյրութ, 2007, էջ 69-77: 

 Գրիգոր Գապասակալյանի «Գիրք Ութից ձայնից» ձեռնարկը // 

«Մանրուսում» միջազգային երաժշտագիտական տարեգիրք, հ. Գ, Ե., 2009, էջ 

214-234: 

 Ստեփանոս Սյունեցի. իրական անձը և վաստակը (Սյունեցի համանուն 

երկու երաժիշտների գոյության հարցի շուրջ) // «Հայ արվեստի հարցեր», 2, Ե., 

2009, էջ 23-34: 

 Երվանդ Երկանյանի «Ավագ շաբաթ» օրատորիայի ոճական 

առանձնահատկությունները // "Հայ արվեստի հարցեր", 3, Ե., 2010, էջ 77-84: 
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