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Ես՝ Ստեփան Միհրանի Ստեփանյանցս, ծնվել եմ 1963թ.օգոստոսի 27-ին 
Վրաստանի Թբիլիսի քաղաքում, ծառայողի ընտանիքում: Ամուսնացած եմ, ունեմ 
երկու դուստր: 

1970-1980թթ. սովորել և ավարտել եմ Երևանի թիվ 128 միջնակարգ դպրոցը, 
1988թ.՝ Երևանի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության 
ֆակուլտետը, 2020թ.՝ ՍանկտՊետերբուրգի արտաքին տնտեսական կապերի, 
տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղի 
իրավաբանական բաժինը: 

1988-1990թթ. որպես սրբագրիչ աշխատել եմ ԳԱԱ և Մայր Աթոռ Սբ. 
Էջմիածնի տպարանում: 1990-1999թթ. որպես խմբագիր աշխատել եմ ԳԱԱ 
հրատարակչությունում: 

1995-96թթ. ձևակերպվել եմ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հայցորդ և 
1996թ.պաշտպանել եմ «Հայ առաքելական եկեղեցին 1920-1950-ական թթ.» 
թեկնածուական ատենախոսությունը` ստանալով պատմական գիտությունների 
թեկնածուի աստիճան: 

1999-2010թթ. ապրել եմ ՌԴ-ում և որպես դոցենտ դասախոսել ՌԴ 
Բելգորոդի պետական համալսարանում: 2010-ին շնորհվել է ՌԴ, իսկ 2018թ. ՀՀ 
դոցենտի գիտական կոչում: 

2010-2013թթ. որպես դոցենտ դասավանդել եմ ՌԴ ՍանկտՊետերբուրգի 
արտաքին տնտ.կապերի, տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի Երևանի 
մասնաճյուղում: 

2013թ. ԳԱԱ պատմության ինստիտուտում պաշտպանել եմ «Մայր Աթոռ 
Սբ.Էջմիածնի գործունեությունը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին» 
դոկտորական ատենախոսությունը` ստանալով պատմական գիտությունների 
դոկտորի աստիճան, որը 2015թ.վերահաստատվել է Ռուսաստանի Դաշնության 
կրթության և գիտության նախարարության կողմից: 

2014-2017թթ. որպես պրոֆեսոր աշխատելեմ Ռուսաստանի Ս. Օրջոնիկիձեի 
անվան պետական երկրախուզական համալսարանում և Վորոնեժի իրավատնտե-
սական ինստիտուտում: 

2017թ.-ից որպես պրոֆեսոր դասավանդում եմ Մոսկվայի պետական 
համալսարանի, ՍանկտՊետերբուրգի արտաքին տնտ.կապերի, 
տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի Երևանի մասնաճյուղերում և 
Մայր Աթոռ Սբ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում: 

Հրատարակել եմ հարյուրից ավելի գիտական և հրապարակախոսական 
աշխատանքներ` հոդվածներ, դասագրքեր, մենագրություններ, փաստաթղթերի 
ժողովածուներ և այլն: 

1993 թվականին հրատարակելով «Հայ եկեղեցին ստալինյան 
բռնապետության օրոք» մենագրությունը՝ վերականգնեցի 1918 թվականին 
Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանի մահով դադարեցված Հայ եկեղեցու 
պատմագրությունը: 

Հրատարակելով «Русская православная церковь в Армении» (Ռուս ուղղափառ 
եկեղեցին Հայաստանում) փաստաթղթերի ժողովածուն (Ե., 2018) և մի շարք այլ 



գրքեր և հոդվածներ՝ նվիրված միջկրոնական հարաբերություններին.փաստորեն 
հայ իրականության մեջ ստեղծեցի նոր գիտական ուղղություններ՝ 
կրոնագիտություն, հայ կաթոլիկ եկեղեցու և հայ բողոքական եկեղեցու 
պատմագրություն, ինչպես նաև վերականգնեցի Հայ եկեղեցական իրավունք 
գիտական ուղղությունը: 2002թ.  հրատարակեցի «Գիրք տառապելոց»-ը 
(բռնադատված հայ հոգևորականները)՝ Հայաստանի ՊԱԿ-ի արխիվի նյութերի 
հիման վրա ստեղծված փաստաթղթերի ժողովածուն: 

Վերևում նշված աշխատությունները կիրառական նշանակություն ունեցան 
նաև ՀՀ կրթական ոլորտում՝ հիմք հանդիսանալով «Հայ եկեղեցու պատմություն» 
հանրակրթական դպրոցի 8-րդ դասարանի դասագրքի (Երևան, 2004) համար: 

Հրատարակելով «История казачества в Армении» (Կազակության 
Հայաստանյան պատմությունը) (Ե. 2016) և «Русская православная церковь в 
Армении» հիմք դրվեց Հայաստանի պատմագրության մեջ՝ Հայաստանի ռուսների 
պատմագրությանը՝ ռուսագիտությանը: Այս ուղղությամբ պատրաստել եմ նաև 
«История русских  в Армении» (Ռուսների Հայաստանյան պատմությունը) 
հիմնավոր մենագրությունը, որը պարունակում է Հայաստանում ռուսների կյանքը 
և գործունեությունը X դարից մինչև մեր օրերը: 

ՌԴ-ում գտնվելու ժամանակ հրատարակել եմ մի շարք 
գիտամեթոդաբանական ձեռնարկներ և դասընթացների աշխատանքային 
ծրագրեր, այդ թվում՝ «Մեկենասության պատմությունը» (Բելգորոդ, 2008), 
«Իրավագիտություն», «Քաղաքագիտություն», «Աշխարհաքաղաքականություն» և 
այլն: 

  
Այլ տեղեկություններ 

 

Կատարել եմ վարչական աշխատանք.եղել եմ ՌԴ Վորոնեժի իրավատնտե-
սական ինստիտուտի պետության և իրավունքի պատմության և տեսության 
ամբիոնի վարիչ, Բելգորոդի պետական համալսարանի պետական 
ատեստավորման հանձնաժողովի անդամ: 2019թ. եղել եմ ՀՀ Գավառի պետական 
համալսարանի «Իրավաբանություն» ուղղության պետական քննական 
հանձնաժողովի (ՊՔՀ) նախագահը: 1918 թվականից Մ. Լոմոնոսովի անվան 
Մոսկվայի պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղի «Միջազգային 
հարաբերություններ» ուղղության պետական քննական հանձնաժողովի անդամ եմ: 

Զբաղվել եմ հայրենասիրական-հասարակական աշխատանքներով: 1988 
թվականի «Ղարաբաղյան» շարժման ժամանակ եղել եմ Երևանի պետական 
համալսարանի «Ղարաբաղ» կոմիտեի հիմնադիրը և փաստացի ղեկավարը: 

ՌԴ-ում եղած տարիներին ստեղծել եմ ՌԴ Բելգորոդի մարզի հայկական 
համայնքը: 

2005թ. հրատարակել եմ «Բելգորոդի մարզի և Ստարի Օսկոլ քաղաքի 
ազատագրող» (Վորոնեժ, 2005) մենագրությունը, որը նվիրված էր Խորհրդային 
Միության հերոս, գեներալ-լեյտենանտ Սարգիս Մարտիրոսյանին: Իմ 
նախաձեռնությամբ Բելգորոդ և Ստարի Օսկոլ քաղաքներում այս տարածքը 
ֆաշիստներից ազատագրած 340-րդ դիվիզիայի և 50-րդ հրաձգային կորպուսի 



հրամանատար գեներալ Ս. Մարտիրոսյանի անունով անվանակոչվեցին 
փողոցներ: 

2015թ. հրատարակել եմ «Земля закалившая маршалов» (Մարշալներին կոփած 
հողը) մենագրությունը, որում առաջին անգամ գրվեց այն ներդրման մասին, որը 
հայ զորավարները (մարշալներ Բաղրամյանը, Բաբաջանյանը, գեներալներ 
Պարսեղովը, Մարտիրոսյանը և ուրիշներ) ունեցան կենտրոնական Ռուսաստանի՝ 
ֆաշիստներից ազատագրման և հատկապես Կուրսկի ճակատամարտի ժամանակ: 

1997 թվականից ՀՀ ժուռնալիստների միության անդամ եմ: Հրատարակել եմ 
մի քանի տասնյակի հասնող պատմվածքներ, էսսեներ, խրատական առակներ: 
2015թ. «Ստեփան Կերտող» գրական անունով հրատարակել եմ «Խաղաղություն 
ամենեցուն» պատմավեպը՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին: 

2005թ. Բելգորոդի պետական համալսարանի ղեկավարության կողմից 
պարգևատրվել եմ պատվոգրով: 2018թ. արժանացել եմ ՌԴ Բաշկիրիայի ԻՀ 
«Բաշկիրիայի հիմնադրման 100-ամյակի» պետական պատվավոր շքանշանի: 

 
 

 


