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ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Ա. Ա. Հ.  Գյուլզատյան Դավիթ Վազգենի  

 

Կրթություն    

1981–1986 թթ.  ԵՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության բաժին 

1988–1991 թթ․ ԳԱ ակադեմիայի Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի 

ասպիրանտուրա                                    

Գիտական աստիճան, կոչում   

   2005 թ.                         բանասիրական գիտությունների թեկնածու 

   2009 թ.                        դոցենտ  

 

Աշխատանքային փորձ 

Երբ Որտեղ Պաշտոնը 

27.01.1981–

28.08.1981 
Կիրովականի փորձնական գործարան  

օժ. բանվոր, 

տնտեսվար 

21.081981–

16.06.1986 

Սովորել է ԵՊՀ բանասիրական ֆակ.-ի հայոց լեզվի և 

գրականության բաժնում 
ուսանող 

01.09.1986–

03.04.1989 
Աշխատել է Գուգարքի շրջանի Ձորագէսի ութամյա դպրոցում ուսուցիչ 

22.12.1988–

20.12.1991 

Սովորել է ԳԱ լեզվի ինստիտուտի ասպիրանտուրայում հայոց 

լեզվի պատմության մասնագիտությամբ 
ասպիրանտ 

08.04.1991–

15.09.1992 

Աշխատել է լուս. նախարարության ՄԳԳ ինստիտուտի հայոց 

լեզվի և գրականության մեթոդիկաների բաժնի հայոց լեզվի 

գիտական խմբում  

գիտաշխատող 

02.12.1992–

01.09.2000 
Աշխատել է Երևանի պետական հումանիտար քոլեջում 

հայերենագի    

տության 

ամբիոնի վարիչ  

01.09.1988–

14.06.2004 

Աշխատել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր լեզվի պետական 

տեսչությունում 

գիտական 

հարցերի բաժնի 

վարիչ 

01.09.2000– 

15.06.2004 

Համատեղության կարգով աշխատել է Երևանի Վ. Բրյուսովի 

անվ. լեզվաբանական համալսարանի ընդհանուր 

լեզվաբանության ամբիոնում  

ավագ 

դասախոս 

30.08.2004–

02.06.2009 

Աշխատել է Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի 

հումանիտար առարկաների ամբիոնում 

ավագ 

դասախոս, 

դոցենտ 

01.09.2008–

01.07.2009 

Աշխատել է հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի 

հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնում  
դասախոս 

11.02.2008–

31.08.2010 

Աշխատել է Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային 

ակադեմիայում 
դասախոս 

10.09.2006–

մինչև օս 

Աշխատում է Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվան 

պետական համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնում 
դոցենտ 

 

Վերապատրաստումներ 
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2012-2013 թթ.      2-րդ կիսամյակ, Ինֆորմատիկա, 2-րդ մակարդակ  

2013-2014 թթ.  1-ին կիսամյակ, Անգլերեն, 2-րդ մակարդակ 

2013-2014 թթ.   2-րդ կիսամյակ, Իրավական գիտելիքներ 

2015-2016 թթ.   1-ին կիսամյակ, Մանկավարժահոգեբանական գիտելիքներ 

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը 
 

Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվափիլիսոփայություն, լեզվանշանագիտություն, լեզուների 

կառուցվածքային տիպաբանություն, պատմական լեզվաբանություն, մաթեմատիկական 

լեզվաբանություն, հանրալեզվաբանություն 

 

Դասավանդվող առարկաներ 
 

Ընդհանուր լեզվաբանություն, լեզվանշանագիտություն, հանրալեզվաբանություն, գրաբար, 

ակադեմիական գրագիտություն 

 

Մասնակցություն դրամաշնորհների և նախագծերի 
 

2019 թ․         ՎՊՀ-ի ներհամալսարանական դրամաշնորհ` մենագրության համար: «Լեզվի 

                      ստորակարգային մակարդակների գոյամակարդակային տեղայնացումը» գիրքը 

լույս է տեսել 2019 թ.: 

 

Կազմակերպած գիտաժողովներ, թրեյնինգներ, սեմինարներ 
 

2007 թ.                  Էդուարդ Աթայանի հիշատակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ 

2015 թ.                   Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները։ Միջազգային գիտաժողով` նվիրված 

      Մանուկ Աբեղյանի ժննդյան 150-ամյակին, ՎՊՀ 

2017 թ.         «Լեզու, խոսք, իրականություն (գոյաբանական և իմացաբանական հայեցակերպեր)». 

                            Միջազգային գիտաժողով` նվիրված ակադեմիկոս, լեզվաբան-փիլիսոփա 

                             Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 85-ամյակին (պատասխանատու քարտուղար), ՎՊՀ 

 

Մասնակցություն գիտաժողովների 
 

1996 թ.             «Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում». Միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ  

1997 թ.           «Նշանագիտություն և լեզուների դասավանդում». Միջազգային գիտաժողով,  ԵՊՀ  

2000 թ.             Ակ. Գ. Ջահուկյանի ծննդյան 80-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ 

2007թ.             Միջազգային գիտաժողով. «Աթայանական ընթերցումներ», ԵՊՀ  

2012 թ.  IX Международная конференции по армянскому языказнанию, Санкт-Петербург 

2012 թ.  «Աշխարհի պատկերումը լեզվական գիտակցության և խոսքային մտածողության 

մեջ». Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 80-

ամյակին, ԵՊՀ 

2013 թ.  Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանի 

ծննդյան 60-ամյակին, ՎՊՀ 

2013 թ.  «Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ». 

Միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ 
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2015 թ.  «Հայերենագիտության հիմնահարցեր և զարգացման հեռանկարներ». 

Միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ 

2015 թ.  ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ս. Գ. Աբրահամյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված 

հանրապետական գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ 

2015 թ.  «Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները». Միջազգային գիտաժողով` նվիրված 

Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-ամյակին, ՎՊՀ 

2015 թ.  «Ջահուկյանական ընթերցումներ». միջազգային գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի 

ինստիտուտ 

2015 թ.  Հայերենագիտական միջազգային 10-րդ գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ 

2015 թ.  Գ. Ջահուկյանի հիշատակին նվիրված միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ 

2017 թ.  «Լեզու, խոսք, իրականություն (գոյաբանական և իմացաբանական 

հայեցակերպեր)». Միջազգային գիտաժողով` նվիրված ակադեմիկոս, լեզվաբան-

փիլիսոփա Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 85-ամյակին, ՎՊՀ 

2017 թ.  Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված Գրիգոր Ղափանցյանի ծննդյան 130-

ամյակին, ԵՊՀ 

2018 թ.  «Ժամանակակից լեզվաբանությունը միջգիտակարգայնության լույսի ներքո». 

Միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ 

2022 թ.  Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված Էդուարդ Աթայանի ծննդյան 90-

ամյակին, ՀՀ ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ 

2022 թ.  «Арменоведение в контексте языков и культур»: Международная научно-

практическая конференция, Московский Гос. лингвистический университет 

 

Անձնական տվյալներ 
 
Հեռ.    077 800 885 

Էլփոստ davitgiulzadyan@gmail.com 

 
Հրապարակումներ 
 

Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն    ԵՎ    Մ Ե Թ Ո Դ Ա Կ Ա Ն     Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի 

Ց ՈՒ Ց Ա Կ 

 

 

Թիվ 

 

 

Աշխատանքի անվանումը 

 

 

Գրականության աղբյուրը, 

հրատ. վայրը, տարեթիվը, 

համարը, էջերը 

 

Ծավա

լը 

(էջ. 

տպ.մ.) 

 

Համահեղինակ 

1 2 4 5 6 

 

1. 

 

Շարահյուսական ընդհանուր 

միավորներ և շարահյուսական 

հանրոլորտ    

 

«Լրաբեր հասարակական 

գիտությունների», Երևան, 1988, 

հմ. 10, էջ 18 – 26: 

 

 9 էջ   

 

 

2. 

Շարահյուսական հարաբե 

րությունների 

շերտավորվածությունն ըստ 

լեզվանշանային 

գոյամակարդակների  

 

«Թեզիսներ. նշանագիտություն և 

լեզուների դասավանդում», 

Երևան, 1996, էջ 22 – 23:  

 

  2 էջ   
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3. 

 

Միացական յարաբերութիւնը 

որպէս շարոյթի բնորոշման 

հիմնական չափանիշ 

 

«Festschrift Prof.. Dr. Dora Sacayan 

zum 65 Geburtstag», Montreal, 

1996, էջ 42 – 59: 

 

 18 էջ   

4. 

 

Շարութաբանական 

հայեցակարգերի 

տիպաբանություն 

 

«Թեզիսներ. նշանագիտություն և 

լեզուների դասավանդում», 

Երևան, 1997, էջ 21 – 23: 

 3 էջ   

 

 

5. 

Ստորոգման շերտավորվա 

ծությունը և բաղադրիչները  

 

«Ակ. Գ. Ջահուկյանի ծննդյան 

80-ամյակին նվիրված 

միջազգային գիտաժողով 

(զեկուցումների դրույթներ)», 

Երևան, 2000, էջ 13 – 14: 

 2  էջ   

6. Syntagma as a Liguistic Level, as a 

Phonetic and Syntactic Unit   

 

«Semiotics and Language 

Teaching», Caravan Books, ANN 

ARBOR, Michigan, U.S.A. 2001, էջ 

169 – 173: 

 5 էջ   

7. Իմաստաշարույթ   

 

«Տարեգիրք». Երևանի 

գեղարվեստի պետական 

ակադեմիա (գիտական 

աշխատությունների 

ժողովածու), Երևան, 2005, էջ 102 

– 108: 

 7 էջ   

8. Գերշարույթի մակարդակա յին 

համակցաբանությունը   

 

«Հայբուսակ» համալսարանի 5-

րդ   գիտաժողովի նյութերի 

ժողովածու, Երևան, 2006, էջ, 274 

– 280: 

  5 էջ   

9. Մեր վերջին զանգահարը (Ս. 

Կապուտիկյանի «Վերջին զանգ» 

ժողովածուի ուրվագծային 

քննություն)  

 

«Վասն արդարութեան», 2006, 

հմ. 2, էջ 27 – 35: 

                          

9 էջ  

 

10. Մակերեսային ստորոգական 

կառուցվածքի բաղադրու թյունը և 

գոյամակարդակա յին 

շերտավորվածությունը  

 

«Տարեգիրք». Երևանի գեղար 

վեստի պետական ակադեմիա 

(գիտական աշխատությունների 

ժողովածու), Երևան, 2006, էջ 124 

– 128: 

                        

5 էջ  

 

11. Շարահյուսական շարույթի 

մեկնությունների պատմու թյունից  

 

«Վասն արդարութեան», 2006, հմ 

հմ. 3-4, էջ 30 – 39: 

                        

10 էջ  

 

12. Էդուարդ Աթայանի 

լեզվաբանական հայեցակարգը և 

լեզվաբանության պատմության 

պարբերացման մերօրյա խնդիրը 

«Դրույթներ. Միջազգային 

գիտաժողով. «Աթայանական 

ընթերցումներ»», Երևան, 2007, 

էջ 32: 

1 էջ  

13. Շարույթի երկոլորտ բնույթը   

 

Вся жизнь – подготовка к 

рожденью, (памяти Эдмона 

Аветяна), Երևան, 2007, էջ 137 -

149: 

                        

13 էջ  

 

14. Լեզվաբանության պատմության 

պարբերացման ուսուցումը 

մագիստրական դասընթացում  

 

«Բանբեր». գիտական 

աշխատություններ, Վանաձոր« 

2007, հմ. 2, էջ 276 – 282: 

                        

7 էջ  

 

15. Բայական հիմքերի 

տիպաբանություն` 

հանդիպադրությամբ արդի 

գրական արևելահայերենի և 

«Գիտական հոդվածներ 

(բանասիրություն)», Վանաձոր, 

2009, էջ 115 – 132: 

18 էջ  Արինե 

Դանիելյան 
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անգլերենի   

 

16. Վիպելու սարոյանական արվեստը 

«Յոթանասուն հազար ասորի» 

պատմվածքում 

«Մխիթար Գոշ» 

(գիտամեթոդական հանդես. 

(հասարակական 

գիտություններ))», Վանաձոր, 

2010, հմ. 3, էջ 35 – 40: 

 

  6 էջ  

Ռուզան 

Ավետիսյան 

17. Վարկած լեզվաբանության 

պատմության նորագույն 

պարբերացման  

«Նշան, համակարգ, 

հաղորդակցում (հոդվածների 

ժողովածու` նվիրված Էդվարդ 

Աթայանի հիշատակին)», 

Երևան, 2011, էջ 63-73: 

11 էջ   

18. Ֆերդինանդ դը Սոսյուրի 

լեզվաբանական հայեցակարգի 

արտացոլումը և բեկումները հայ 

լեզվաբանության մեջ 

«Գիտական հոդվածներ. 

բանասիրություն. Բ պրակ», 

Վանաձոր, 2011, էջ 23 – 34:  

12 էջ   

19. Բարդ նախադասության 

շարահյուսության դասընթացին 

տարբերակային եղանակով 

ամփոփիչ ստուգողական 

աշխատանքի անցկացման մի 

փորձ 

«Գիտական հոդվածներ. 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա», Վանաձոր, 2011, էջ 

25-35:  

11 էջ   

20. Ֆերդինանդ դը Սոսյուրի 

«Ընդհանուր լեզվաբանության 

դասընթացի» հայերեն 

թարգմանության նշանակությունը 

մեր մտավոր իրականության 

համար | մաս I 

«Արտերիա» մշակութային-

քննադատական ամսագիր 

(համացանց) 

http://www.arteria.am/hy/1311521

321 

  

21. Ֆերդինանդ դը Սոսյուրի 

«Ընդհանուր լեզվաբանության 

դասընթացի հայերեն 

թարգմանության նշանակությունը 

մեր մտավոր իրականության 

համար» | մաս II 

«Արտերիա» մշակութային-

քննադատական ամսագիր 

(համացանց) 

http://www.arteria.am/hy/yev1312

663973 

  

22. Գրաբարի խոնարհման 

համակարգի յուրացումն 

ամրակայելու նպատակով 

հանձնարարվող ստուգողական 

աշխատանքների տարբերակային 

հարցարան 

«Գիտական հոդվածներ. 

մանկավարժություն և 

մեթոդիկա», Վանաձոր, 2011, 

Հանրապետական գիտաժողով` 

նվիրված ֆրանսիացի հայտնի 

լուսավորիչ, մանկավարժ, Ժան 

Ժակ Ռուսսոյի 300-ամյակին, 

Վանաձոր, 2012, էջ 140-158: 

19 էջ   

23. «Նշանագիտություն» դասընթացի 

մեթոդական հորինվածքը 

«Գիտական հոդվածներ. 

բանասիրություն. Բ պրակ», 

Վանաձոր, 2011, էջ 110-126: 

17 էջ   

24. Մենանդամ շարույթի, 

ձևակազմական ձևույթի և 

ընդհանուր ասույթի գործառական 

համասեռությունը 

Тезиси IX Международной 

конференции по армянскому 

языказнанию, Санкт-Петербург, 

2012, (сборник тезисов), էջ 151-

154: 

 4 էջ   

25. Գրաբարի բայական 

հիմքակազմության 

առանձնահատկությունները` 

ընդհանուր լեզվաբանության 

հայեցակերպով 

«Հանրապետական 

գիտաժողով` նվիրված 

պրոֆեսոր Գուրգեն 

Խաչատրյանի ծննդյան 60-

ամյակին, Գիտական նյութերի 

ժողովածու», Վանաձոր, 2013, էջ 

10 էջ   
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50-59: 

 

26. Գրական արևելահայերենի բայի 

եղանակային համակարգի 

վերանայման փորձ 

«Հայերենագիտության 

հիմնահարցեր և զարգացման 

հեռանկարներ»: Միջազգային 

գիտաժողովի զեկուցումների 

ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 205-

226: 

22  էջ   

27. Խոսքի մասերի նշանային 

բնութագիրը 

Զեկուցումների դրույթներ (ՀՀ 

ԳԱԱ ակադեմիկոս Ս. Գ. 

Աբրահամյանի ծննդյան 90-

ամյակին նվիրված 

հանրապետական գիտաժողով), 

Երևան, 2015, էջ 15-16: 

2 էջ  

28. 

 

Նշանոլորտի սահմանը և 

բաղկացությունը. 

լեզվիմաստասիրական 

հայեցակերպ 

«Հայերենագիտության 

հիմնահարցեր և զարգացման 

հեռանկարներ» միջազգային 

գիտաժողովի զեկուցումների 

ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 

2015, էջ 27-39: 

13 էջ  

29. Վանկակազմի լեզվանշանային 

բնութագիրը 

«Արդի բանասիրության 

հիմնախնդիրները»։ 

Միջազգային գիտաժողովի 

նյութերի ժողովածու՝ նվիրված 

Մանուկ Աբեղյանի ծննդյան 150-

ամյակին (ՎՊՀ), Երևան, 2015, էջ 

83-90։ 

7 էջ  

30. Ուրվագիծ գրական 

արևելահայերենի հնչերանգային 

ուղղախոսության 

«Ջահուկյանական 

ընթերցումներ» միջազգային 

գիտաժողովի զեկուցումների 

ժողովածու, Երևան, 2015 

8 էջ  

31. Քերականական կարգերի 

համատեղումը ստորոգման մեջ 

Հայերենագիտական 

միջազգային 10-րդ գիտաժողով, 

7-9 հոկտեմբերի, 2015, էջ 49-57 

8 էջ  

32. Անցողականության և բայասեռի 

քերականական կարգերի 

տիպաբանությունը 

«Բանբեր Երևանի 

համալսարանի. 

բանասիրություն», Երևան, 2015, 

հմ. 3 (18), էջ 37-44 

7 էջ  

33. Գրական արևելահայերենի 

արտահայտաբանություն 

Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի 

բանսաիրության 

մասնագիտացումների համար, 

Երևան, «Գլոբալ համալսարան», 

2015 

296 էջ  

34. Գրական արևելահայերենի 

քերականության հիմունքներ 

Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի 

բանսաիրության 

մասնագիտացումների համար, 

Երևան, «Գլոբալ համալսարան», 

2016 

314 էջ  

35. Էդուարդ Աթայանը, նրա 

ժամանակը, գործունեությունը և 

լեզվաբանական 

տրամախոսությունը 

«Լեզու, խոսք, իրականություն 

(գոյաբանական և իմացաբանա-

կան հայեցակերպեր)». Միջազ-

գային գիտաժողով` նվիրված 

ակադեմիկոս, լեզվաբան-փիլի-

սոփա Էդուարդ Աթայանի 

ծննդյան 85-ամյակին 

(Վանաձորի պետական 

14 էջ  
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համալսարան), Երևան, ԱՁ 

«Արման Ասմանգուլյան», 2017, 

էջ 7-21 

36. Ածականների աստիճանա-

կազմության քննություն` 

հանդիպադրությամբ արդի 

արևելահայ և ռուսաց գրական 

լեզուների 

«Լրաբեր Հայ-ռուսական 

համալսարանի. Սերիա` 

հասարակական և հումանիտար 

գիտություններ», Երևան, ՀՌՀ 

հրատ., 2017, հմ. 2 (26), էջ 240-

249 

9 էջ Ռոլանդ 

Ավետիսյան 

37. Լեզվական նշանի տարա-

ծաչափական և հարթաչափական 

մեկնակետերը 

«Բանբեր Երևանի 

համալսարանի. 

բանասիրություն», Երևան, 2017, 

հմ. 2 (23), էջ 24-31 

7 էջ  

38. Եղանակայնության և բայի 

եղանակի կարգերի հարա-

բերակցությունը (տիպա-

բանության ուրվագիծ) 

«Լեզու և լեզվաբանություն», 

Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2017, 

հմ. 1 (16), էջ 26-36 

10 էջ  

39. Շարային և ասացական 

մակարդակների լեզվանշանագի-

տական բնութագիրը 

«Ժամանակակից 

լեզվաբանությունը 

միջգիտակարգայնության լույսի 

ներքո. Միջազգային 

գիտաժողովի նյութեր», Երևան, 

ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 43-61 

18 էջ  

40. Հասկացական դաշտ և ազդոլորտ «ՎԷՄ». համահայկական հան-

դես, Երևան, «Լուսակն» հրատ. 

տպարան, 2019, թիվ 4 (68), էջ 8-

29 

21 էջ  

41. Լեզվի ստորակարգային 

մակարդակների 

գոյամակարդակային 

տեղայնացումը 

(կառուցվածքաբանությու նից առ 

տրամախոսու թյուն) 

Մենագրություն:  

Երևան, «Ակտուալ արվեստ», 

2019  

416 էջ,  

52 մա 

մուլ 

 

42. Հայացք առ լեզվական 

հորինվածքների կառուցատիպեր 

(փոփոխակային 

հարաժամանակյա համայ-

նալեզվաբանության հարցեր) 

«Լեզու և լեզվաբանություն», 

Երևան, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2020, 

հմ. 2 (23), էջ 8-21 

13 էջ  

 

 

 

   

 

     

 


