
Ս. Կ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Ռ. Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

(1919-2019)



ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ս. Կ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ռ. Ս. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ԵՊՀ ՔԻՄԻԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

(1919-2019 ԹԹ.)

ԵՐԵՎԱՆ 

ԵՊՀ ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ

2019



ՀՏԴ 378:54(091)

ԳՄԴ 74.58+24

Գ 888

Հրատարակության է երաշխավորել 

ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի 

գիտական խորհուրդը:

Գիրքը նվիրվում է ԵՊՀ հիմնադրման 100-ամյակին:

Մասնագիտական խմբագիր` 

ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի դեկան, 

քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

Տարիել Վլադիմիրի Ղոչիկյան

 Գրիգորյան Ս. Կ., Հարությունյան Ռ. Ս. 

Գ 888  ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)/  

 Ս. Կ. Գրիգորյան, Ռ. Ս. Հարությունյան: - Եր., ԵՊՀ հրատ.,  

 2019, 182 էջ + 12 ներդիր:

Ներկայացված են ՀՀ-ում և համալսարանում քիմիական կրթության և 

գիտության ստեղծման ակունքները, համալսարանում քիմիայի զարգացման 

ուղիները և Մայր բուհի դերը ՀՀ-ում քիմիական կրթության, գիտության և 

արդյունաբերության ստեղծման և զարգացման գործընթացում: Համառոտ 

տրված է քիմիայի ֆակուլտետի ստեղծման ու գործունեության պատմությունը:

ՀՏԴ 378:54(091)

ԳՄԴ 74.58+24

ISBN 978-5-8084-2390-9

© ԵՊՀ հրատ., 2019
© Գրիգորյան Ս. Կ., Հարությունյան Ռ. Ս., 2019



3ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

 Հե ղի նակ նե րի կող մից

 

Անգ նա հա տե լի է Եր ևա նի  պե տա կան հա մալ սա րա նի դերն ու նշա-

նա կութ յու նը  Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յու նում կրթութ յան, գի-

տութ յան, տեխ նի կա յի և  արդ յու նա բե րութ յան զար գաց ման, ինչ պես 

նաև ազ գա շի նութ յան գոր ծըն թաց նե րում: Այն իս կա պես  Մայր բուհ է, 

քան զի ի րե նից ծնունդ են ա ռել կրթութ յան և  գի տութ յան ինք նու րույն 

կա յա ցած մի քա նի օ ջախ ներ:  Հա մալ սա րա նի զո րութ յու նը շաղ կա-

պել են գի տակր թա կան տար բեր ուղ ղութ յուն ներ, ո րոնց շար քում իր 

ու րույն տեղն ու նի քի միա կան կրթութ յու նը և  գի տութ յու նը, ո րոնք հիմ-

նադր վել և  զար գաց վել են նո րաս տեղծ հա մալ սա րա նի հա մա պա տաս-

խան բա ժին նե րում և  ամ բիոն նե րում սկսած 1920 թ.-ից, իսկ 1934 թ. -

ից` ա ռան ձին գոր ծող քի միա յի ֆա կուլ տե տում:  Ներ կա յաց վող գրքում 

հե ղի նակ ներն անդ րա դար ձել են քի միա յի. ստեղծմանը և զար գաց մա-

նը հա մալ սա րա նի քի միա յի բա ժին նե րում, ամ բիոն նե րում և  ֆա կուլ-

տե տում:  Հե ղի նակ նե րը փորձել են ներկայացնել հա մալ սա րա նում 

քի միա կան կրթութ յան և  գի տութ յան զար գաց ման կար ևո րութ յու նը և 

 դե րը ՀՀ-ում` քի միա կան կրթութ յան, գի տութ յան և  արդ յու նա բե րութ-

յան զար գաց ման գոր ծըն թա ցում: 

 Հայ ցում ենք ըն թեր ցող նե րի նե րո ղամ տութ յու նը, ե թե գրքում 

կնկատ վեն բաց թո ղում ներ: 

Շնոր հա կա լութ յուն ենք հայտ նում մեր գոր ծըն կեր նե րին և  բո լոր 

նրանց, ով քեր նպաս տել են գրքի հրատարակմանը:   

 

Քիմ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Սերգեյ Գ րի գոր յան

 Քիմ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ռոմիկ  Հա րութ յուն յան
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ԲԱԺԻՆ I

 Հա յաս տա նում քի միա յի զար գաց ման հա կիրճ 

պատ մա կան ակ նարկ

 Քի միա կան գի տութ յան խորն ու լայնածավալ ու սում նա սի րու-

մը և  զար գա ցու մը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նում սկսվել է 

 Խորհրդա յին  Հա յաս տա նի կազ մա վոր ման ա ռա ջին իսկ տա րի նե րից` 

1920-ա կան թվա կան նե րից:

 Քի միա յի մա սին` որ պես գի տութ յան և դ րա կի րա ռա կան բնույ-

թի վե րա բեր յալ տե ղե կութ յուն նե րը  Հա յաս տա նում հայտ նի են շատ 

հնուց` դեռևս մ.թ.ա. IV հա զա րամ յա կում:  Հայ կա կան տար բեր տա-

րածք նե րի, մաս նա վո րա պես  Մե ծա մո րի պե ղում նե րից պարզ վել է, որ 

 Հա յաս տա նի տա րած քում գո յութ յուն է ու նե ցել մե տա ղա գոր ծութ յուն, 

իսկ Ար մա վի րի, Ար տա շա տի,  Կար միր բ լու րի և  այլ տե ղե րի պե ղում-

նե րի ժա մա նակ գտնվել են մե տա ղա կան, ջնա րակ ված խե ցե ղեն, գու-

նա վոր, ան գույն և  սա դա փա փայլ ա պա կու բարձ րար վեստ ու բարձ-

րո րակ ի րեր: Ըստ  Մաշ տո ցի ան վան  Մա տե նա դա րա նի ձե ռագ րե րի 

և  հա մաշ խար հա յին պատ մութ յան տվյալ նե րի` մեր թվար կութ յու նից 

շատ ա ռաջ մար դու կող մից քի միա կան եր ևույթ նե րի և ն յու թե րի գի-

տակց ված կիրառումը կա տար վել է  Հա յաս տա նում, Ե գիպ տո սում, 

 Չի նաս տա նում և  Մի ջա գետ քում: Ինչ պես հաս տա տում է անգ լիա ցի 

հե տա զո տող Լ. Ատ չի սո նը (Leslie Aitcheson, A History of metals, vol. 

I,II, 1960)` աշ խար հում ոս կու, եր կա թի, պղնձի և բ րոն զի ա ռա ջին ար-

տադ րութ յուն նե րը ի րա կա նաց վել են  Հա յաս տա նում: Այդ հին ժա մա-

նակ նե րում հա յե րին հայտ նի էին մինչև հի մա ի րենց նշա նա կութ յու նը 

չկորց րած քի միա կան շատ գոր ծըն թաց ներ` խա ղո ղան յու թի սպիր տա-

յին և  կաթ նաթթ վա յին խմո րում նե րը, քա ցա խի ստա ցու մը, գա րեջ րի և 

 գի նու պատ րաս տու մը:  Վաղ միջ նա դար յան  Հա յաս տա նից տար բեր 

երկր ներ ար տա հա նել են ոս կի, պղինձ, « Հայ կավ» (ա րա բե րեն` Ս տին 

Ար մա նի), մա լա խիտ, ա նու շադր նաև որ դան կար միր, դա բա ղան յու-

թեր, ե թե րա յին յու ղեր, պաղ լեղ (ո րոշ նե րը ու նեին « Հայ կա կան աղ»` 

Sal Armenium և « Հայ քար»` Pierre d՛ Armenie ան վա նում ներ) և  այլն:

 Հին ձե ռագ րե րը վկա յում են, որ հայ ալ քի մի կոս նե րը միջ նա դա րում 

զբաղ վել են զուտ կի րա ռա կան խնդիր նե րով` ա ղե րի, ներ կե րի, թա-

նաք նե րի, ջնա րակ նե րի, սո սինձ նե րի, օ ծա նե լիք նե րի, դե ղան յու թե րի 
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ստա ցում, մո ման յու թի սպի տա կե ցում, ա մալ գա մա նե րի, հա յե լի նե րի 

պատ րաս տում և  այլն, ո րոնք այ լա լե զու և  հա յե րեն աղբ յուր նե րում հի-

շա տակ վել են « Հա յաս տան»- «Armenium»  ան վա նու մով, քա նի որ այն 

ժա մա նակ դրանք  Հա յաս տա նից տար վում էին ար տերկր ներ: Դ րանք 

բո լո րը նշված են Եր ևա նի  Մա տե նա դա րա նի ձե ռագ րե րում (№551, 
№6924):  Քի միա կան գի տե լիք նե րը ա ռա ջին ան գամ  Հա յաս տա նից 

են ան ցել  Ռու սաս տան, ո րը նշել է ռուս գիտ նա կան Ն.  Ֆի գու րովս կին 

(Большая Советская Энциклопедия, II изд., том 2,стр 159): 

 Միջ նա դա րում գոր ծել են շատ նշա նա վոր հայ ալ քի մի կոս ներ, 

ո րոն ցից հայտ նի են Ս տե փա նոս Ի մաս տա սե րը,  Դա նիել Ա բե ղան, 

Օ հան  Թո խաթ ցին,  Ղա զար Ե պիս կո պո սը,  Տեր- Հա րութ յուն Էրզ րում-

ցին,  Տեր- Սա հակ Էջ միած նե ցին,  Տեր- Դա վի թը, Ա վա գը,  Թո դո րը, 

ո րոնց ձե ռագ րե րը պահ վում են  Մա տե նա դա րա նում:

ԵՊՀ ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ, պրո ֆե սոր  Տի րան 

 Ղա զանչ յա նը, ու սում նա սի րե լով  Մա տե նա դա րա նի հին հայ կա կան 

ձե ռագ րե րը, հան գել է այն եզ րա կա ցութ յան (Т. Казанчян, „Очерки по 
истории химии в Армении“, 1946 г.), որ գործ նա կան ալ քի միան հին 

 Հա յաս տա նում հեն վում էր դա սա կան բնա փի լի սո փա յութ յան տե սա-

կան պատ կե րա ցում նե րի վրա, ո րոնց հիմ քում ըն կած էր հույն փի լի-

սո փա Ա րիս տո տե լի ուս մուն քի չորս տար րե րի ` կրա կի, օ դի, ջրի, հո ղի 

միաս նա կա նութ յու նը (ո րը  Հա յաս տա նում ան վան վել է « Հայ կա կան 

ձու»` կեղև, թա ղանթ, սպի տա կուց, դեղ նուց), ո րոնք քննարկ վել են հայ 

միջ նա դար յան գիտ նա կան նե րի գոր ծե րում (Եզ նիկ  Կող բա ցի,  Դա-

վիթ Ան հաղթ,  Հով հան նես Երզն կա ցի, Գ րի գոր  Տաթ ևա ցի,  Հով հան նես 

Ո րոտ նե ցի և  ու րիշ ներ):  Հե տա գա յում, սկսած 17-18-րդ  դա րե րից, հայ 

բնա գետ-քի մի կոս նե րը ի րենց տե սա բա նա կան պատ կե րա ցում նե րը 

ներ կա յաց րել են ա տո միս տա կան տե սանկ յու նից, որն ար տա հայտ վել 

է Մ. Աբ կար յա նի «Գր քուկ որ կո չի Սկզ բունք բնա կան գի տու թեանց» 

(1796թ.) գրքում, փաս տո րեն ա վե լի շուտ, քան  Դալ տո նի ա տո միս տա-

կան ուս մուն քի ստեղ ծու մը (1808 թ.):  Քի միա կան գի տութ յան և ն յու թե-

րի քի միա կան հատ կութ յուն նե րի մա սին ար ժե քա վոր դա տո ղութ յուն-

ներ են ա րել 19-րդ  դա րի հայ բազ մա թիվ գիտ նա կան ներ ի րենց հրա-

տա րա կած գրքե րում` Մ. Բժշկ յան` « Ճե մա րան գի տե լեանց» (1818 թ.), 

 Սե րով բե  Կար նե ցի` « Ծա ղիկ գի տու թեանց»(1819 թ.), Մ. Ա ղաչ րաղ-

յանց` « Հա մա ռօտ ա րո ւես տա բա նու թիուն և  նո րա նոր հնարք»(1830 
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թ.), Մ.  Սա ղա թել յանց` « Հա մա ռոտ բնա կան գի տութ յուն»(1842 թ.), Մ. 

 Գա րա գաշ յանց` «Ն կա րա գիր ուս մանց»(1845 թ.), Բ.  Նու րի ճան յան` 

« Փոր ձա գի տա կան բնա գի տութ յուն կամ ֆի զի կա»(1856 թ.): Դ րան-

ցում քի միան ներ կա յաց ված է որ պես նյու թե րի բա ղադ րութ յու նը զննե-

լու, ճա նա չե լու և  բա ղադ րե լու գի տութ յուն:  Հա յե րենով լույս տե սած 

գրա կա նութ յան մեջ «քի միա» տեր մի նի փո խա րեն, որն ըստ Հ. Ա ճառ-

յա նի «քի միա» ձևով ա ռա ջինը  գոր ծածել է  Սա մո ւել Ա նե ցին XII դա-

րում, գոր ծած վել են դրա հա յե րեն հա մար ժեք նե րը` տար րա բա նութ-

յուն, տար րա գի տութ յուն, տար րա խու զութ յուն և բ նա լու ծութ յուն, բայց 

20-րդ  դա րի սկզբից ա վե լի գոր ծա ծա կան է դար ձել «քի միա» տեր մի նը: 

 Պետք է ա ռանձ նա պես նշել, որ 1815-1830 թթ. կի րա ռա կան քի միա յի 

հար ցե րով հե տաքր քիր ու սում նա սի րութ յուն ներ է կա տա րել Էջ միած-

նի  Միա բա նութ յան ան դամ  Սա հակ  Տեր-Գ րի գոր յա նը, ով հայտ նի է 

 Ծաղ կա րար ա նու նով:  Նա ա ռա ջինն է զբաղ վել Ա րա րատ յան դաշ տի 

Որ դան  Կար մի րից ներ կան յութ ստա նա լու խնդրով, նրա ձե ռագ րե րում 

կան ներ կան յու թը կոր զե լու բազ մա թիվ դե ղա տոմ սեր, ո րոն ցով կա րե լի 

է ստա նալ նաև տար բեր ե րան գի ներ կեր:

 Զուտ քի միա յին նվիր ված ա ռա ջին հա յե րեն գիր քը Ս.  Վա հան յա-

նի «Սկզ բունք քի միա կան գի տու թեան» (1853 թ.) ձեռ նարկն է, որ տեղ 

շա րադր ված են ա նօր գա նա կան քի միա յի հիմ նա կան հար ցե րը, նկա-

րագր ված են քի միա կան գոր ծիք նե րը, ան վա նա կարգ ման սկզբունք-

նե րը: 1852-1853 թթ. « Բազ մա վեպ» ամ սագ րում տպագր վել է Օ.  Գուր-

գեն յա նի «Սկզ բունք բնա լու ծութ յան» խո րագ րով գի տա կան հոդ վա-

ծա շա րը, որ տեղ ներ կա յաց ված է ա նօր գա նա կան քի միան իր ժա մա-

նա կի մա կար դա կով: 1870 թ. լույս է տե սել Մ.  Քա ջու նու ե ռա հա տոր 

գիր քը` « Տար րա բա նութ յուն տե սա կան և  ա րո ւես տա կան», ո րի I և II 

հա տոր նե րը նվիր ված են ա նօր գա նա կան քի միա յին, իսկ III հա տո րը` 

օր գա նա կան քի միա յին, սա կայն մեծ գոր ծա ծութ յուն չի ու նե ցել գրա-

բա րով գրված լի նե լու պատ ճա ռով: 1891 թ. տպագր վել է Պ.  Գաֆ թա նի 

երկ հա տոր « Նոր տար րա բա նութ յուն» գիր քը, ո րի I հա տո րը նվիր ված 

էր մե տաղ նե րին և  մե տա ղան ման նյու թե րին, իսկ II հա տո րը` օր գա նա-

կան քի միա յին և, մաս նա վո րա պես, կեն ցա ղում (տա նը) օգ տա գործ-

վող քի միա կան նյու թե րին: 19-րդ  դա րում կա տար վել է եվ րո պա կան 

ճա նաչ ված պրո ֆե սոր ներ  Ռոս կո յի « Քի միա» (1892 թ.) և  Բերնշ տեյ նի 

«Բ նա լու ծութ յուն» (1885 թ.) կարևոր գրքերի թարգմանությունը:  Պետք 
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է ա ռանձ նա հա տուկ նշել, որ 19-րդ  դա րի վեր ջի և 20-րդ  դա րի սկզբի եվ-

րո պա կան և  հա մաշ խար հա յին քի միա յի զար գաց ման բնագավառում 

իր ծան րակ շիռ ա վանդն ու նի աշ խար հում  լու սա քի միա յի (ֆո տո քի-

միա յի) հիմ նա դիր, պի րո լի քի միա յի սկզբնա վո րող հայ տա ղան դա-

շատ գիտ նա կան, պրո ֆե սոր Լ.  Չամչ յա նը ( Բո լո նիա, Ի տա լիա), ով 

1922 թ.-ին ներ կա յաց վել էր  Նո բել յան մրցա նա կի, սա կայն նրա ան-

ժա մա նակ մահ վան (1922 թ.) պատ ճա ռով մրցա նա կը չտրվեց: Լ.  Չա-

մչ յա նի ա նու նով է կո չում  Բո լո նիա յի քի միա յի գի տա հե տա զո տա կան 

ինս տի տու տը, որ տեղ աշ խա տել է աշ խար հահռ չակ հայ գիտ նա կա նը: 

Նշ ված ժա մա նակ նե րում եվ րո պա կան ճա նա չում էր ստա ցել նաև վեր-

լու ծա կան (ա նա լի տիկ) քի միա յի նշա նա վոր գիտ նա կան Հ. Ա բել յա նը 

(Ց յուրխ, Շ վե ցա րիա):

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ  Հա յաս տա նում միջ նա դար յան բարձ րա գույն 

կրթօ ջախ նե րի փակ ման հետ ևան քով հայ ե րի տա սարդ նե րը ի րենց 

մաս նա գի տա կան կրթութ յու նը ստա ցել են օ տար երկր նե րում` հիմ նա-

կա նում եվ րո պա կան, դառ նա լով նշա նա վոր մաս նա գետ ներ նաև քի-

միա յի գծով: Ո մանք 1919-1920 թթ. կա մա վոր և հ րա վե րով վե րա դար-

ձել են նո րաս տեղծ ՀՀ և լծ վել ուս ման ու գի տութ յան սուրբ գոր ծին: 

 Քի միա յի աս պա րե զում նրանք մեծ և  հե րո սա կան գործ կա տա րե ցին` 

քի միան զար գաց նե լով հասց րին հա մաշ խար հա յին մա կար դա կի, ո րը 

ո րոշ դժվա րութ յուն նե րով հան դերձ ներ կա յումս` 21-րդ  դա րասկզբին, 

ՀՀ-ում դեռևս պահ պան վում է: Այս պի սով, քի միան  Հա յաս տան յան և 

 հա յաբ նակ տա րածք նե րում, հա զա րամ յակ նե րի ըն թաց քում, մինչև 

մեր ժա մա նակ նե րը, օգ տա գործ վել և  զար գաց վել է հայ մար դու կող-

մից: Ս տաց վել են բյու րա վոր բազ մա տե սակ օգ տա կար և  պի տա նի 

նյու թեր, պար զա բան վել են բա զում բնա կան և  ար հես տա կան քի միա-

կան եր ևույթ ներ ու գոր ծըն թաց ներ և, հետագայում,  գոր ծարկ վել են 

բազ մա թիվ քի միա կան ու արդ յու նա բե րա կան ար տադ րա կան հիմ-

նարկ-ձեռ նար կութ յուն ներ և  գոր ծա րան ներ, այդ բո լո րը հասց նե լով 

ընդ հուպ մի ջազ գա յին մա կար դա կի: 

Կրթության, գի տութ յան և  արդ յու նա բե րութ յան բնա գա վառ նե րում 

քիմիան ավելի մեծ զարգացման հասավ հատ կա պես  Խորհր դա յին 

 Հա յաս տա նում: Այ նո ւա մե նայ նիվ,  Հա յաս տա նում քի միա յի զար գա-

ցու մը բո լոր ուղ ղութ յուն նե րով ի րա կա նաց վել է հիմ նա կա նում Եր ևա նի 

պե տա կան հա մալ սա րա նում` մե ծա տա ղանդ և  հայ րե նա սեր, ար տա-



8 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

սահ մա նում բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա ցած խո շոր գիտ նա կան նե-

րի ջան քե րով ու տվայ տան քով: ՀՀ-ում քի միա յի հիմ նա դի րը` ուս ման, 

գի տութ յան և  արդ յու նա բե րութ յան բնա գա վառ նե րում, մեծ քի մի կոս, 

բազ մա կող մա նի զար գա ցած գիտ նա կան, պրո ֆե սոր Ս տե փան  Պո ղո-

սի  Ղամ բար յա նն է, ո րի ու սում նա գի տա կան շքախմ բում էին ա կա նա-

վոր քի մի կոս ներ` Լ ևոն  Ռո տին յա նը,  Հով հան նես Ա կուն յա նը,  Ղա զար 

 Տեր- Ղա զար յա նը,  Պա պա  Քա լան թար յա նը, Ա լեք սանդր  Հա կոբ յա նը 

և  շատ ու րիշ ներ: 
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ԲԱԺԻՆ II

II-1.  Քի միա յի զար գաց ման նոր փու լի հա մա ռոտ պատ մութ յու նը  

Հա յաս տա նում և  հա մալ սա րա նում  Խորհր դա յին (1920-1991թթ.) 

և  հետ խորհ դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում

 Քի միա յի ու սուց ման, գի տութ յան, արդ յուն բե րութ յան բազ մա-

կող մա նի և  բարձր մա կար դա կով զար գա ցում սկսվեց 1919-1920 թթ. 

ան կախ  Հա յաս տա նի (1918 թ.) ստեղ ծու մից հե տո: Այդ շար ժու մը 

ա վե լի բուռն ըն թա ցավ 1920 թ.  Հա յաս տա նում  Խորհր դա յին կար գե-

րի հաս տա տու մից հե տո:  Հիմ նա կան օ ջա խը Եր ևա նի ժո ղովրդա կան 

(հետագայում պետական) նո րաս տեղծ հա մալ սա րանն էր, որ տեղ 

ձևա վոր վեց նաև մյուս բնա գի տա կան և  հու մա նի տար բա ժին նե րը: 

 Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան այն ժա մա նակ վա կա ռա վա րութ-

յու նը նո րաս տեղծ հա մալ սա րա նում աշ խա տե լու հա մար հրա վի րեց 

հիմ նա կա նում ար տա սահ ման յան երկր նե րում կրթություն ստա ցած 

ա կա նա վոր գիտ նա կան նե րի, այդ թվում նաև եվ րո պա կան ճա նա չում 

ու նե ցող քի մի կոս նե րի: Ն րանք էին` Ս.  Ղամ բար յա նը, Լ.  Ռո տին յա նը, 

Ղ.  Տեր- Ղա զար յա նը, Պ.  Քա լան թար յա նը, Ա.  Հա կոբ յա նը, Հ.  Հով հան-

նիս յա նը, Հ. Ա կուն յա նը և  ու րիշ ներ, ով քեր սկսե ցին ման կա վար ժա գի-

տա կան քի մի կոս կադ րե րի պատ րաստ ման հիմ նա րար գոր ծըն թա ցը 

 Մայր օ ջա խում` հա մալ սա րա նում, բնա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե-

րում, ո րոնք ե րեքն էին` Գ յու ղատն տե սա կան, Բժշ կա կան և  Տեխ նի-

կա կան (հա մալ սա րա նի մյուս եր կու ֆա կուլ տետ նե րը հու մա նի տար 

էին`  Պատ մութ յան և  Բա նա սի րութ յան): Բ նա գի տա կան նշված ֆա-

կուլ տետ նե րում սկսվե ցին դա սա վանդ վել այդ ժա մա նա կի գի տա կան 

բարձր մա կար դա կին հա մա պա տաս խա նող քի միա յի դա սըն թաց ներ, 

կա տար վե ցին ա ռա ջին գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը, ո րոնք 

շա րու նակ վե ցին նաև հե տա գա յում: Այդ գոր ծըն թա ցը շա րու նակ վեց 

նաև 30-ա կան թվա կան նե րին հա մալ սա րա նի բա զա յի վրա ստեղծ-

ված  Պո լի տեխ նի կա կան, Բժշ կա կան և  Ման կա վար ժա կան ին ստի-

տուտ նե րում, ո րին մեծ չա փով նպաս տե ց հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո-

րա դա սա խո սա կան կազ մը:

 Լայն ծա վալ ստա ցան ժողտն տե սութ յան հա մար կար ևոր խնդիր-

նե րին վե րա բեր ող գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, ո րոնց 

ու սում նա սի րութ յան օբ յեկտ ներ դար ձան Ա րա րատ յան դաշ տի կրա-
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քա րե րը, կա վա հո ղե րը, մեր ձա րաքս յան և Ա րա րատ յան ճա հիճ ներն ու 

ճահ ճա հո ղե րը, բա զալտ նե րը, տու ֆե րը և  այլն: 

 Հա մալ սա րա նում և  իր բա զա յի վրա ստեղծ ված ինս տի տուտ նե-

րում կադ րե րի պա կա սութ յան պատ ճա ռով մինչև 1940-ա կան թթ. ու-

սում նա կան և  գի տա կան աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պում և  ղե կա-

վա րում էին հա մալ սա րա նա կան փոր ձա ռու դա սա խոս նե րը, ո րոն ցից 

ա մե նա մեծ ծան րա բեռն վա ծութ յու ն և զ բաղ վա ծութ յուն ու նե ցել է, իս-

կա պես հան ճա րեղ գիտ նա կան, պրո ֆե սոր Ս տե փան  Պո ղո սի ( Պավ-

լո վիչ)  Ղամ բար յա նը (1879-1948 թթ.), ով փաս տո րեն հան դի սա նում է 

 ՀՀ քի միա կան գիտության հիմ նա դի րը, քի միա կան արդ յու նա բե րութ-

յան ստեղ ծո ղը, կի րա ռա կան քի միա յի հայ րը: Ն րա ջան քե րով 1935թ. 

ստեղծ վեց ԽՍՀՄ ԳԱ  հայ կա կան մաս նաճ յու ղի քի միա կան լա բո րա-

տո րիան, որն ու նե ցավ ա նօր գա նա կան, օր գա նա կան, ֆի զի կա կան և 

 կեն սա բա նա կան քի միա նե րի բա ժան մունք ներ:  Քի միա կան գի տութ-

յան զար գա ցու մը լայն թափ ստա ցավ հատ կա պես ՀԽՍՀ  գի տութ յուն-

նե րի ա կա դե միա յի (ԳԱ) ստեղ ծու մից հե տո (1943թ.):

Ու սում նա գի տա կան և  արդ յու նա բե րա կան-ար տադ րա կան զար-

գա ցում նե րը ՀՀ-ում շա րու նակ վե ցին կա տար վել մաս նա գի տա կան 

բո լոր հնա րա վոր ուղ ղութ յու ննե րով:  Մինչև 1940-ա կան թթ. և 1945 

թ.-ից հե տո, ինչ պես նշվել է վե րը, Եր ևա նի հա մալ սա րա նի բա զա յի 

վրա բաց վել էին նոր ինս տի տուտ ներ (բժշկա կան, գյու ղատն տե սա-

կան, պո լի տեխ նի կա կան, ման կա վար ժա կան, ա նաս նա բու ծա կան-

ա նաս նա բու ժա կան, տնտե սա գի տա կան (ժողտն տե սա կան)), ո րոն-

ցում կա յին քի միա կան ֆա կուլ տետ ներ կամ քի միա յի ամ բիոն ներ: 

 Բաց վե ցին նաև ու սում նա րան ներ, տե խնի կում ներ, քո լեջ ներ (ման-

կա վար ժա կան., բժշկա կան, քի միա կան և  այլն), ո րոն ցում էա կան 

նշա նա կութ յուն ու տեղ ու ներ «Քի միա» ա ռար կա յի դա սա վան դու մը: 

 Քի միա յի զար գա ցու մը նշված բու հե րում և  միջ նա կարգ մաս նա գի տա-

կան ուսուց ման օ ջախ նե րում լայն թափ և  վե րելք էր ստա ցել, պատ-

րաստ վում էին բարձր մա կար դա կի մեծ թվով քի մի կոս կադ րեր` քի-

միա կան տար բեր ուղղ վա ծութ յուն նե րով:  Քի միա կան բարձ րա կարգ 

ու սու ցում իրականացվում էր նաև  Բաք վի  հայ կա կան ման կա վար-

ժա կան ինստի տու տում (ՀՄԻ), որն ու ներ քի միա-կեն սա բա նա կան 

ֆա կուլ տետ, որ տեղ սո վո րում և  դասախոսում էին հա յե րենով:  Մինչ 

 Հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա րի նե րը  Կի րո վա բա դում ( Գան ձա-
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կում) նույն պես գոր ծում էին ռու սա լե զու ման կա վար ժա կան և գ յու-

ղատն տե սա կան ինս տի տուտ ներ, ո րոնց ու սա նո ղութ յու նը և  դա սա խո-

սա կան կազ մը հիմ նա կա նում տե ղաբ նակ և  Ղա րա բա ղի հա յերն էին: 

Իսկ  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի ինք նա վար մար զի կենտ րո նում` Ս տե-

փա նա կեր տում, գոր ծում էին ման կա վար ժա կան և բժշ կա կան ու սում-

նա րա ներ և  եր կամ յա ման կա վար ժա կան ինս տի տուտ:  Հե տա գա յում 

 Բաք վի իշ խա նա վոր նե րը ( Բա գի րո վի և  ա պա  Հեյ դար Ա լի ևի գլխա վո-

րութ յամբ) ՀՄԻ-ն  տե ղա փո խե ցին Ս տե փա նա կերտ` ադր բե ջա նա կան 

բա ժին ա վե լաց նե լով և  փա կե լով ման կա վար ժա կան ու սում նա րանն 

ու եր կամ յա ինս տի տու տը:  Ղա րա բաղ յան շարժ ման պատ ճա ռով 

Ս տե փա նա կեր տից ման կա վար ժա կան ինս տի տու տը ժա մա նա կա-

վո րա պես տե ղա փոխ վեց  Վա նա ձոր: Ար ցա խի  Հան րա պե տութ յան 

ինք նո րո շու մից հե տո ման կա վար ժա կան ինս տի տու տը վե րա դար-

ձավ Ս տե փա նա կերտ,  դար ձավ Ար ցա խի  պե տա կան  հա մալ սա րան և 

ԵՊՀ-ի հո գա ցութ յամբ շա րու նա կեց աշ խա տել:  Ներ կա յումս այն ու-

նի նաև քի միա յի և  կեն սա բա նութ յան ֆա կուլ տետ,  քի միա յի ամ բիոն-

ներ, ո րոնց պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մը հիմ նա կա նում ԵՊՀ-ի 

շրջանավարտներն են:

 Քի միա յի ու սուց ման կար ևոր կենտ րոն ներ են նաև Գ յում րիի ման-

կա վար ժա կան ինս տի տու տը, պո լի տեխ նի կա կան և տն տե սա գի-

տա կան հա մալ սա րան նե րի մաս նաճ յու ղե րը,  Վա նա ձո րի բու հե րը, 

 Գա վա ռի և  Գո րի սի հա մալ սա րան նե րը, ինչ պես նաև նշված և  այլ 

քաղաքների ու սում նա րան ներն ու քո լեջ նե րը, ո րոն ցում քի միան էա-

կան և  անհ րա ժեշտ մաս նա գի տութ յուն է:  Հարկ է նո րից նշել, որ ՀՀ-ում 

քի միա յի բու հա կան ու սուց ման հիմ նա դի րը և  կազ մա կեր պի չը պրոֆ. 

Ս.  Ղամ բար յա նն է իր հա մա խոհ նե րով, ով սկսած 1920-ա կան թվա-

կան նե րից մինչև 1937 թվականը, ստեղ ծել և  միա ժա մա նակ ղե կա վա-

րել է 1930-ա կան թվա կան նե րին նո րաս տեղծ բու հե րի և  հա մալ սա րա-

նի օր գա նա կան, ա նօր գա նա կան և մ յուս քի միա յի ամ բիոն նե րը:  Մեծ 

գիտ նա կան Ս.  Ղամ բար յա նը ե ղել է ոչ միայն բուհական կրթության, 

այլ նաև ՀՀ-ում գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րիա նե րի և  ինս տի-

տուտ նե րի ստեղծ ման նա խա ձեռ նո ղը: Ն րա և  տա ղան դա շատ գոր-

ծըն կեր նե րի ու  սա նե րի ջան քե րի շնոր հիվ մինչև քա ռա սու նա կան 

թվա կան նե րը սկսե ցին գոր ծել նո րաս տեղծ գի տա հե տա զո տա կան 

ինս տի տուտ ներ` ա նօր գա նա կան և  օր գա նա կան քի միա յի ուղ ղութ-
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յամբ: 1945 թ.-ից հե տո Եր ևա նում ինք նու րույն գի տա հե տա զո տա կան 

կենտ րոն ներ էին` Ընդ հա նուր և ա նօր գա նա կան քի միա յի, Օր գա նա-

կան քի միա յի,  Ֆի զի կա կան քի միա յի,  Նուրբ օր գա նա կան քի միա-

յի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տուտ նե րը,  Պո լի վի նի լա ցե տա տը, 

Պ լաստպո լի մե րը, Պոլիմերների ՀԳՀԻ « Նաի րիտ»  Գի տաար տադ րա-

կան միա վո րու մում (ԳԱՄ), « Քար և  սի լի կատ ներ» ԳԱՄ-ը,  Վա նա ձո-

րում «ՊՍՊԻ»-ը և  այլն:  Հի շենք որ ԵՊՀ և մ յուս բնա գի տա կան ուղղ-

վա ծութ յան բու հե րը ու սում նա կան բարձ րա գույն հաս տա տութ յուն ներ 

լի նե լուց բա ցի, մշտա պես ե ղել և մ նում են որ պես գի տա հե տա զո տա-

կան կենտ րոն ներ (նաև քի միա յի գծով): 

Ու սում նա կան և  գի տա հե տա զո տա կան բարձր մա կար դակն ու 

զար գաց վա ծութ յու նը քի միա յի բնագավառում և  մի ջազ գա յին չա փա-

նի շով գի տա կան կադ րե րի պատ րաս տու մը ՀՀ-ում հնա րա վո րութ յուն 

ըն ձե ռեց քի միա կան բարձ րո րակ ար տադ րութ յուն կազ մա կեր պել 

տար բեր ուղղ վա ծութ յամբ:  Կի րա ռա կան քի միան թևա ծեց ՀՀ-ում: 

 Մինչ 1940-ա կան թվականները փաս տո րեն ՀՀ-ում սկսվեց գի տաար-

տադ րա կան մեծ հե ղաշր ջում « Կաու չուկ» գոր ծա րա նի ստեղծ ման 

շնոր հիվ, ո րի ի րա կա նաց ման միտ քը և  զար գաց ման հնա րա վո րութ-

յու նը նո րաս տեղծ ՀՀ-ում կա տա րեց մեծ հայ րե նա սեր ու հան ճա րեղ 

գիտ նա կան պրոֆ.  Ղամ բար յա նը:  Գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը տևեց 

1930 թ.-ից մինչև 1940 թ., ո րի բա ցու մը տե ղի ու նե ցավ 1940 թ. մար տի 

19-ին որ պես  Խորհր դա յին  Միութ յան ա մե նահ զոր և  կար ևոր ռազ մա-

տեխ նի կա կան օբ յեկտ, ո րի ար տադ րան քի շնոր հիվ ՀՀ-ում ստեղծ վե-

ցին քլո րոպ րե նա յին կաու չու կի ար տադ րութ յան հետ կապ ված տա-

րա տե սակ գոր ծա րան ներ: Դրանցից ա մե նա կար ևո րը Ավ տո դո ղե րի 

գոր ծա րանն էր, որն ար տադ րանք էր տա լիս ամ բողջ  Խորհր դա յին 

 Միութ յա նը և  Հայ րե նի քը ա պա հով վեց տրանս պոր տա յին և  ռազ մա-

տեխ նի կա կան բնույ թի ավ տո դո ղե րով, ո րոնք պատ րաստ վում էին 

կաու չու կի բա զա յի վրա, ինչպես նաև  Խորհր դա յին  Միութ յան այլ 

վայ րե րում կա ռուց ված ավ տո դո ղե րի գոր ծա րան նե րում: Այս պի սով ՀՀ 

դար ձավ քի միա կան եր կիր, և  մե կը մյու սի հետ ևից կա ռուց վե ցին նո-

րա նոր քի միա կան ար տադ րութ յան ձեռ նար կութ յուն ներ: « Կաու չուկ» 

գոր ծա րա նը դար ձավ հզոր` « Նաի րիտ» ԳԱԱ հսկա միա վո րում, ո րը 

 Խորհր դա յին  Միութ յան մեջ ա ռա ջինն էր քլո րոպ րե նա յին կաու չու կի 

և  լա տեքս նե րի ար տադ րութ յան ո րա կի, քա նա կի ու ծա վա լի տե սա կե-
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տից (տա րե կան` մոտ 70.000 տոն նա), ինչ պես նաև իր ռազ մա տեխ-

նի կա կան նշա նա կութ յամբ: Հա մա միու թե նա կան, նաև միջազգա յին 

մա կար դա կի էին նաև ՀՀ մյուս արդ յու նա բե րա կան ձեռ նար կութ յու նե-

րը և  գոր ծա րան նե րը` Եր ևա նի ալ յու մի նի գոր ծա րա նը (« Կա նա զը»), 

ո րը տա լիս էր ԽՍՀՄ-ի ա մե նաո րակ յալ ա վիա ցիոն այ լու մի նու մի 

ար տադ րան քը, Ա լա վեր դու պղնձամո լիբ դե նա յին կոմ բի նա տը,  Կի րո-

վա կա նի ( Վա նա ձո րի) քի միա կան կոմ բի նա տը, Եր ևա նի  Պո լի վի նի-

լա ցե տատ գոր ծա րա նը,  Զո դի ոս կու հան քամ շակ ման և Ա րա րա տում 

մա քուր ոս կու ստաց ման ար տադ րա մա սե րը, « Քար և  Սի լի կատ ներ» 

ԳԱՄ-ը իր քա րա յին և  սի լի կա տա յին բազ մա զան ար տադ րութ յամբ, 

 Զան գե զու րի պղնձամո լիբ դե նա յին ֆաբ րի կան` բարձրորակ պղնձի 

և  մո լիբ դե նի ար տադ րութ յամբ և  այլն: ՀՀ-ում նշված և  այլ ար տադ-

րութ յու նե րը ի րա կա նաց նում էին հայ մաս նա գետ նե րը, ով քեր մի ջազ-

գա յին մա կար դա կով տի րա պե տում էին ին ժի նե րատեխ նի կա կան և 

 տեխ նո լո գիա կան բո լոր հնարք նե րին: Այդ ա ռու մով պետք է նշել, որ 

հա մաշ խար հա յին մա կար դա կի ին ժի ներ-քի մի կոս էր Էդ գար   Տեր- Ղա-

զար յա նը (1912-1961 թթ.)` պրոֆ.  Ղա զար  Տեր- Ղա զար յա նի որ դին: 

Էդ գար   Տեր- Ղա զար յա նը ծնվել է  Բաք վում, միջ նա կար գը ա վար տել է 

Թ բի լի սիում, իսկ 1929 թ.` տե ղի քի միա կան տեխ նի կու մը: 1930-1931 

թթ. աշ խա տել է  Բե րեզ նի կի քի միա կան գոր ծա րա նում, 1931-1934 թթ.՝ 

 Վա նա ձո րի ա զո տա կան պա րար տան յու թե րի գոր ծա րա նում որ պես 

տեխ նիկ:  Լի նե լով Եր ևա նի  պո լի տեխ նի կի ու սա նող` միա ժա մա նակ 

1936 թ.-ին ղե կա վա րել է Եր ևա նի  սին թե տիկ  կաու չու կի գոր ծա րա նի 

նա խագծա յին աշ խա տանք նե րը:  1934-1936 թթ. մաս նակ ցել է  Լե նինգ-

րա դում քլո րոպ րե նա յին կաու չու կի փորձ նա կան նմուշի` «Ս ևա նի տի», 

ստաց մա ն աշխատանքներին: 1937 թ.-ին ընդ հա տել է բու հում ու սա-

նե լը և 1938-1939 թթ. աշ խա տել է  Նի կո տի նի ( Բա բուշ կին) գոր ծա րա-

նում որ պես գլխա վոր ին ժե ներ: 1939 թ. տե ղա փոխ վել է Եր ևան և ղե-

կա վա րել Եր ևա նի  քի միա կան գոր ծա րա նի նա խագ ծա յին կոնստ րուկ-

տո րա կան բա ժի նը: 1943-1953 թթ. աշ խա տել է Եր ևա նի  սին թե տիկ 

կաու չու կի գոր ծա րա նի գլխա վոր ին ժեներ. կա տա րե լա գոր ծել է կաու-

չու կի ստաց ման տեխ նո լո գիան, կա տա րել մեծ ներդ րում ներ մա զու թի, 

կո շի կի և  ռե զի նա տեխ նի կա կան ար տադ րութ յան մեջ: 1953-1957 թթ. 

որ պես գլխա վոր ին ժի ներ նա խագ ծել է և  կա ռու ցել  Սում գա յի թի կաու-

չու կի գոր ծա րա նը: 
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Ա ռանց բարձ րա գույ ն կրթության դիպ լո մի 1952 թ. թույ լատ րել են 

պաշտ պա նել թեկ նա ծո ւա կան թեզ և ս տա ցել տեխ. գիտ. թեկ նա ծո ւի 

գի տա կան աս տի ճան: Է.  Տեր- Ղա զար յա նը 1944-1946 թթ. աշ խա տել 

է Դ յու պոն ֆիր մա յի ձեռ նար կութ յուն նե րում, ու սում նա սի րել է այն-

տեղ ստաց վող սին թե տիկ կաու չու կի ար տադ րութ յան օ րի նա չա փութ-

յուն նե րը և  գաղտ նիք նե րը, ցու ցա բե րե լով շատ բարձր գի տե լիք ներ 

այդ բնա գա վա ռում, ին չը բազ միցս նշվել է ԱՄՆ-ի թեր թե րում ու ամ-

սագրե րում: Ն րա ջան քե րով Եր ևա նի  կաու չու կի գոր ծա րա նում ներդր-

վել է քլոր բեն զո լի երկ փուլ ռեկ տի ֆի կաց մամբ ա նընդ հատ ստաց ման 

և  է մուլ սիա յում պո լի մեր ման ե ղա նակ նե րը: Ք լոր բեն զո լի ա նընդ հատ 

ստաց ման ե ղա նա կը նրա կող մից ներդր վել է նաև  Չի նաս տա նում, 

 Լե հաս տա նում և  Խորհր դա յին  Միութ յան այլ գոր ծա րան նե րում:  Նա 

բազ մա թիվ նա խագ ծե րի հե ղի նակ էր ամ բողջ ԽՍՀՄ-ում, աշ խար հում 

ճա նաչ ված ին ժե ներ-քի մի կոս: 1957 թ.-ին Է.  Տեր- Ղա զար յա նը եղել է 

 Վա նա ձո րի քի միա կան և  գու նա վոր մե տա լուր գիա յի ար տադ րութ յան 

պրո ցես նե րի ավ տո մա տաց ման գիտահետազոտական ինս տի տու տի 

տնօ րեն: 1960 թ.-ին նշա նակ վել է Խորհրդային  Հա յաս տա նի Հան-

րա պե տութ յան  Ժողտնտ խո րհի նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ, ուր 

աշ խա տել է մինչև կյան քի վեր ջը: 1960 թ.-ին նա ընտր վել է ՀՀ ԳԱ 

թղթա կից ան դամ: Այդ մե րոնք էին, որ հետ պա տե րազմ յա ժա մա նա-

կաշր ջա նում  Կի րո վա բա դում կա ռու ցե ցին և  շա հա գործ ման հանձ նե-

ցին այ լու մի նի գոր ծա րա նը,  Բաք վից ոչ հե ռու կա ռու ցե ցին  Սում գա յիթ 

քա ղա քը և կաու չու կի գոր ծա րա նը, որ տեղ հիմնականում աշ խա տել են 

տե ղաբ նակ հա յե րը:

Այս պի սով,  քի միան մեծ ծաղ կա ման հա սավ  Խորհր դա յին 

 Հայաստանում:  Քի միա կան արդ յու նա բե րութ յան շնոր հիվ ՀՀ-ի ֆի-

նան սատն տե սա կան մա կար դա կը շատ բարձ րա ցավ և ս տեղծ վե ցին 

նոր գյու ղեր, քա ղաք ներ, աս ֆալ տա պատ վե ցին ճա նա պարհ նե րը, 

շի նա րա րութ յու նը ու նե ցավ մեծ վե րելք, ստեղծ վե ցին նոր գի տա կան, 

ա ռող ջա պա հա կան, մշա կու թա յին և ս պոր տա յին կեն տրոն ներ ու 

օ ջախ ներ:  ՀՀ հա մար վում էր մի ջազ գա յին մեծ ճա նա չում ու նե ցող գի-

տա տեխ նի կա կիան կենտ րոն:  Սա կայն ԽՍՀՄ-ի փլու զու մից հե տո վի-

ճա կը ա ղե տա լիո րեն փոխ վեց:

 Հա յաս տա նի  Հան րա պե տութ յան ան կա խա ցու մից հե տո (1991թ.) 

կրթության, գի տութ յան և  ար տադ րութ յան զար գաց ման թա փը անս-
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պա սե լի կոտր վեց, այդ թվում նաև քի միա յի բնա գա վա ռում: Այդ ան-

կան խա տե սե լի ան կու մը, ըստ եր ևույ թին, պայ մա նա վոր ված էր սո-

ցիալ-տնտե սա կան, ֆի նա նա սա կան և  կազ մա կերպ չա կան գոր ծու-

նեութ յուն նե րի թու լաց մամբ ու թուրք-ա զեր նե րի կող մից հրահ րած  Ղա-

րա բաղ յան պա տե րազ մի գո յութ յամբ, ինչ պես նաև 1988 թ. դեկ տեմ բե-

րի 7-ին հայ ժո ղովր դին պա տու հա սած Ս պի տա կի հզոր ու մա հա բեր 

երկ րա շար ժով:  Կա տար վեց ար հա վիրք ար հա վիր քի, չա րիք չա րի քի 

հետ ևից, և  տասն յակ տա րի նե րի ձեռք բե րում նե րը կորս վե ցին կարճ 

ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ան կա խա ցու մից հե տո կարճ ժա մա նա կում 

փակ վե ցին քի միա կան (և  ոչ միայն քի միա կան) ձեռ նար կութ յուն նե րը 

և  կա տար վեց քի միա կան կադ րե րի հոսք ու սում նա գի տա կան և  գի տա-

կան ինս տի տուտ նե րից ու քի միա կան ձեռ նար կութ յուրն նե րից, ա ռա-

ջա ցավ ան գոր ծութ յուն, պար զա պես աղ քա տութ յուն` նյու թա կան, 

ֆի նան սա կան և  կեն ցա ղա յին բնույ թի, իսկ քի միան ո մանց կող մից 

(նույ նիսկ քի մի կոս նե րի) թյու րի մա ցութ յամբ հա մար վեց թու նա վոր ու 

ժո ղովր դին ոչ պի տա նի բնա գա վառ: Ըստ նրանց քի միան «ա տո մա յին 

ռումբ էր» և  պետք էր վե րաց նել ու այդ պես էլ ար վեց...

Դ րան հա կա ռակ, զար մա նա լիո րեն սնկի նման ա րագ ա ճեց ին 

մաս նա վոր և կոո պե րա տիվ ու սում նակր թա կան օ ջախ ներ, ո րոնք բե-

րեցին կադ րե րի պատ րաստ ման ո րա կի խիստ անկ ման: Այդ պի սով, 

ու սու մը, գի տութ յու նը և  ար տադ րութ յու նը մեր երկ րում, կա րե լի է ա սել, 

ար հես տա կան ճա նա պար հով բո լոր բնա գա վառ նե րում (գու ցե և  ա վե-

լի շատ քի միա յի) նա հան ջեց ու թու լա ցավ: 

Ն շենք, որ այդ դժվա րութ յուն նե րի ա լի քի տակ ըն կավ նաև ԵՊՀ  քի-

միա յի ֆա կուլ տե տը, քա նի որ վեր ջին տաս նամ յակ նե րում փակ վե ցին 

ո րոշ ամ բիոն ներ` « Քի միա կան ֆի զի կա յի», «Է կո լո գիա կան քի միա-

յի», իսկ «Ա նա լի տիկ քի միա յի» ամ բիո նը միաց վեց «Ա նօր գա նա կան 

քի միա յի» ամ բիո նին, ո րը 2013 թ.-ից կոչ վում է` «Ա նօր գա նա կան և  

ա նա լի տիկ քի միա յի» ամ բիոն: Հիմնական պատճառը դասաժամերի 

քանակի պակասելն էր, ո րը պայ մա նա վոր ված էր ըն դու նվող ու սա-

նող նե րի քիչ թվա քա նա կով: Չ նա յած ստեղծ ված այդ պայ ման նե-

րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, ո րոշ խան դա վա ռութ յուն ցու ցա բե րող քի մի-

կոս մաս նա գետ նե րի կող մից մեծ ջան քեր են գոր ծադր վում ստեղծ-

ված վի ճա կը շտկե լու հա մար: Սոցիալ-տնտեսական դժվարին այս 

ժամանակներում Քի միա յի ֆա կուլ տե տում բաց վե ցին դե ղա գոր ծա-
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կան քի միա յի (1994 թ.-ին) և կի րա ռա կան քի միա յի բա ժին նե րը (1995 

թ.-ին), է կո լո գիա կան քի միա յի մի ջամ բիո նա յին գիտահետազոտական 

լա բո րա տո րիան (1997 թ.-ին), սննդի անվ տան գութ յուն բա ժի նը (2016 

թ.-ին):

ԵՊՀ  քի միա յի ֆա կուլ տե տում  դե ղա գոր ծա կան քի միա յի բա ժի նը 

1994-1997 թթ. մեծ զար գա ցում ու նե ցավ, ին չի հեն քի վրա հա մալ սա-

րա նում ստեղծ վեց դե ղա գոր ծա կան քի միա յի ամ բիոն (1998 թ.):  Ֆա-

կուլ տե տում նո րաս տեղծ  Դե ղա գոր ծա կան քի միա յի ամ բիո նը դար ձավ 

ՀՀ-ում դե ղա գոր ծա կան քի միա յի լուրջ գի տակր թա կան կենտ րոն՝ ճա-

նաչ վե լով և գ նա հատ վե լով նաև մի ջազ գա յնորեն:  Դա էր պատ ճառ նե-

րից մե կը (մյու սը` այդ բաժ նի ու սա նող նե րի գե րակշ ռող քա նա կը), որ 

Քի միա յի ֆա կուլ տե տը 2015 թ. ան վա նա փոխ վեց  Դե ղա գի տութ յան և 

 Քի միա յի ֆա կուլ տե տի:

Այդ ֆա կուլ տե տում դե ղա գի տութ յան մաս նա գի տա կան հե տա գա 

բո լոր ա ռա ջըն թաց նե րը բե րե ցին նոր կար ևոր փո փո խութ յուն նե րի` 

ստեղծ վե ցին դե ղա գի տութ յան բա ժի նը սպա սար կող ևս  եր կու ամ-

բիոն ներ, ո րոնց հեն քի վրա 2017 թ. հուն վա րից ԵՊՀ-ում կազ մա վոր-

վեց ու սում նա գի տա կան նոր ինս տի տուտ` ԵՊՀ  ֆար մա ցիա յի ինս տի-

տու տը: Ըստ այդմ, ֆա կուլ տե տը նո րից ան վա նա փոխ վեց  Քի միա յի 

ֆա կուլ տե տի: 
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II-2.  Քի միա յի հիմ նա կան մաս նա գի տա կան կենտ րոն նե րի 

(բա ժին նե րի) ստեղ ծու մն ու գոր ծու նեութ յու նը ՀՀ-ում և  

հա մալ սա րա նում 1920-2019 թթ.

 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում քի միա յի հիմ նադր ման և  զար գաց ման 

կենտ րոնը Եր ևա նի հա մալ սա րա նն էր և ՀՀ-ում քի միա յի հիմ նա կան 

մաս նա գի տութ յուն նե րի ձևա վո րումն ու զար գա ցու մը իրականացվել է 

նո րաս տեղծ հա մալ սա րա նում ու դրան կից ստեղծ ված ու սում նա գի-

տա կան լա բո րա տո րիա նե րում և  ինս տի տուտ նե րում մե ծա նուն քի մի-

կոսնե րի ղե կա վա րութ յամբ: Ուս տի քի միա յի տար բեր մաս նա գի տա-

կան բնա գա վառ նե րի ա ռա ջաց մա նը և  զար գաց մա նը ՀՀ-ում էա պես 

նպաս տել է Եր ևա նի հա մալ սա րա նը:

Ստորև  հա մա ռո տ ներ կա յա ց ված է քի միա յի` ու սում նա կան, գի-

տա կան, արդ յու նա բե րա կան զար գաց ման և  ձեռք բեր ված էա կան 

արդ յունք ներն ու տվյալ նե րը  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում ըստ քի-

միա յի հիմ նա կան մաս նա գի տա կան բնա գա վառ նե րի (Ա նօր գա նա-

կան, Օր գա նա կան,  Նուրբ օր գա նա կան և  Դե ղա գի տա կան,  Ֆի զի կա-

կան քի միա նե րի,  Քի միա կան ֆի զի կա յի, Ա նա լի տիկ ( Վեր լու ծա կան) 

քի միա յի,  Պո լի մեր նե րի քի միա յի,  Քի միա կան տեխ նո լո գիա յի), որոնց 

հիմ նադր ման և  զար գաց ման մեջ մեծ ներդ րում է ու նե ցել և  ու նի ԵՊՀ 

քի միա յի ֆա կուլ տե տը: Մաս նա գի տա կան բա ժին նե րի գոր ծու նեութ-

յան հա մա ռոտ նկա րա գ րերը:

Անօրգանական քիմիա: Այս ուղ ղութ յամբ քի միա յի զար գա ցու մը 

 Խորհր դա յին  Հա յաս տա նում գլխա վո րա պես կապ ված է հան րա պե-

տութ յան տա րած քում առ կա հան քա յին և  ոչ հան քա յին ա ռատ հում քի 

հե տա զաո տութ յուն նե րի և  կի րառ ման հետ: Ա ռա ջի նը այդ ուղ ղությամբ 

ու սում նա գի տա կան աշ խատնք ներ կա տա րել է ԵՊՀ պրո ֆե սոր Լ ևոն 

Ա լեք սանդ րի  Ռո տին յա նը (1879-1964 թթ.), ո րոնք վե րա բեր ում են բա-

զալ տի հալ ման և բ յու րե ղաց ման օ րի նա չա փութ յուն նե րին` կազ մա-

կեր պե լու քա րե ձու լա ծո ի րե րի ար տադ րութ յուն: Այդ աշ խա տանք նե րի 

շնոր հիվ ՀՀ-ում ստեղծ վեց բա զալ տի փորձ նա կան, իսկ հե տա գա յում` 

 Մու լի տի գոր ծա րան:  Քի միա յի զար գաց ման այդ սկզբնա կան շրջա նի 

ու սում նա կան աշ խա տանք նե րից հի շար ժան է նշել Վ.  Դե միր չօղլ յա-

նի «Ա տո մի կա ռուց ված քը և  ար ժե քա կա նութ յու նը» մե նագ րութ յու նը 

(1926 թ.), ո րում հե ղի նա կը աշ խար հում ա ռա ջինն է տե սա կա նո րեն 
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կռա հել ջրած նի ի զո տո պի` դեյ տե րիու մի գո յութ յու նը, ո րը նա ան վա-

նել է «Ար մե նիում», սա կայն Եվ րո պան և  աշ խար հը այդ մա սին լռել են 

ընդ միշտ:

 Դեռևս 1950-ա կան թթ. ՀՀ ԳԱ քի միա յի ինստիտուտի լա բո րա տո-

րիա յում  Ման վել  Ման վել յա նի (1913-1985 թթ., ՀՀ ԳԱ թղթա կից ան-

դամ` 1956 թ., ա կա դե մի կոս` 1963 թ., ինս տի տու տի տնօ րեն` 1957-1985 

թթ.) ղե կա վա րութ յամբ կա տար վեցին նե ֆե լի նա յին սիե նիտ նե րի հե-

տա զո տութ յուն նե րը, որոնց շնոր հիվ մշակ վե ցին սիե նիտ նե րի հիմ նա-

յին ջրա լու ծույթ նե րում ալ յու մի նի և  սի լի ցիու մի օք սիդ նե րի, նատ րիու-

մի և  կա լիու մի մե տա սի լի կատ նե րի, Եր ևա նիտ նե րի և  այլ ա նօր գա նա-

կան նյու թե րի ստաց ման տեխ նո լո գիա նե րը:  Նույն ինս տի տու տում 

ֆի զի կա քի միա կան ա նա լի զի ե ղա նա կով հե տա զոտ վե ցին մի շարք 

սի լի կա տա յին բազ մա բա ղադ րա մաս հա մա կար գեր Հ րանտ  Բա բա յա-

նի (ա պա գա յում` դոկ տոր, պրո ֆե սոր` 1966 թ., ԵՊՀ ա նօր գա նա կան 

քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ` 1969-1983 թթ., « Քար և սի լի կատ ներ» ԳԱՄ 

տնօ րեն` 1983-1993 թթ.) ղե կա վա րութ յամբ, ում շնոր հիվ հնա րա վոր 

դար ձավ գործարկել նատ րիու մի մե տա սի լի կա տի ար տադ րութ յու նը: 

Ընդ հա նուր և  ա նօր գա նա կան քի միա յի ինս տի տու տը զբաղ վել և զ բաղ-

վում է ՀՀ-ի հան քան յու թե րի, ար տադ րա կան թա փոն նե րի, սուլ ֆի դա-

յին խտան յու թե րի հա մա լիր վե րամ շակ ման խնդիր նե րով (ցե մեն տի և 

 գիբ սի ստա ցում և  այլն):  Սին թեզ վել են մա շա կա յուն և դ յու րա հալ բո-

րո տա յին և  այլ տե սա կի ա պա կի ներ, իսկ 1950-ա կան թթ. սկսած սին-

թեզ վե ցին տե ղա կան հում քի օգ տա գործ մամբ օպ տի կա կան, մե խա-

նի կա կան և  ջեր մա յին տար բեր հատ կութ յուն նե րով օժտված ա պա-

կի ներ, ինչ պես նաև պատ րաստ վե ցին դժվա րա հալ (մինչև 2300OC) և 

դ յու րա հալ (մինչև 1200OC) ա պա կի նե րի եփ ման վա ռա րան ներ, ո րոնց 

արդ յունք նե րը ամ փոփ վել են դոկ տոր, պրո ֆե սոր (1968 թ.), ա կա դե-

մի կոս (1996 թ.)  Կոս տան  Կոս տան յա նի «Բ յու րե ղա պա կի և  տե սա կա-

վոր ա պա կի» մե նագ րութ յու նում (1964 թ.): Ա կա դե մի կոս Կ.  Կոս տան-

յա նը մշտա կան գի տաու սում նա կան կա պի մեջ է ե ղել ԵՊՀ քիմիայի 

ֆակուլտետի հետ:

 Մեծ է  Կոս տան Ար տա վազ դի  Կոս տան յա նի (1926-2007 թթ.) դե րը 

ՀՀ-ում ա պա կու քի միա յի և  տեխ նո լո գիա յի ստեղծ ման գոր ծում, նոր 

տե սա կի ա պա կի նե րի սին թե զի և  է լեկտ րա կան ու այլ հատ կութ յուն նե րի 

ու սում նա սի րութ յուն նե րի բնա գա վա ռում: 1968 թ.-ին նա կազ մանկեր-
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պել է ԽՍՀՄ «Է լեկտ րա վա կու մա յին ա պա կու» գիտահետազոտական 

ինս տի տու տի եր ևան յան մաս նաճ յու ղը, ա պա այդ ինս տի տու տի փոր-

ձա րա րա կան գոր ծա րա նը (1981 թ.), ո րոնց տնօ րե նը մինչ 1986 թ. ե ղել 

է ին քը` պրոֆ. Կ.  Կոս տան յա նը, ում ղե կա վո րութ յամբ ստաց վել են 

դժվա րա հալ և դ յու րա հալ նոր տե սա կի ա պա կի ներ` ա ռա ջի նը  Խորհր-

դա յին  Մի նութ յու նում: 1986-1992 թթ. նա ե ղել է  Պո լի տեխ նի կա կան 

ինս տի տու տի « Սի լի կատ նե րի տեխ նո կո գիա»-ի ամ բիո նի վա րիչ, հա-

մա տե ղութ յամբ միա ժա մա նակ ղե կա վա րե լ է ՀՀ ԳԱԱ Մ.  Ման վել յա նի 

ան վան ընդ հա նուր և ա նօր գա նա կան քի միա յի գիտահետազոտական 

ինս տի տու տի ա նօր գա նա կան պո լի մեր նե րի լա բո րա տո րիան, լի նե-

լով նաև այդ ինս տի տու տի  գի տա կան  խորհր դի նա խա գա հը մինչև 

իր կյան քի վեր ջը: Ե ղել է ա տե նա խո սութ յուն նե րի պաշտ պա նութ-

յան մաս նա գի տա կան խոր հուրդ նե րի ան դամ ԵՊՀ-ում և  Քի միա կան 

 Ֆի զի կա յի ինս տի տու տում (1999-2007 թթ.), իսկ  Պո լի տեխ նի կա կան 

ինստի տու տում՝ 057 խորհր դի նա խա գահ (մինչև մա հը): 

Ա կա դե մի կոս Մ.  Ման վել յա նից հե տո Ընդ հա նուր և ա նօր գա նա-

կան քի միա յի ինս տի տու տում շա րու նակ վե ցին գիտահետազոտական 

աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը, ո րը հա ջո ղութ յամբ ի րա գործ վեց 

տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր (1997 թ.)  Սու րեն Սմ բա տի 

 Կա րա խան յա նի (1930-2003 թթ.) ղե կա վա րութ յամբ (1985-2003 թթ.), 

ով ցու ցա բե րեց գի տա կան և  կազ մա կերպ չա կան մեծ ու նա կութ յուն-

ներ, ստեղ ծե լով աշ խա տան քա յին բո լոր պայ ման նե րը գի տա հե տա-

զո տա կան ու սու մա սի րութ յուն նե րի կա տար ման հա մար:  Նա ե ղել 

է  Պո լի տեխ նի կի քի միատեխ նո լո գիա կան ֆա կուլ տե տի դա սա խոս 

(1982-1995 թթ.):  Մեծ ծա վա լի գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ 

է կա տա րել տար բեր ո լորտ նե րում` ա նօր գա նա կան նյու թե րի տեխ նո-

լո գիա , նե ֆե լի նա յին սիե նիտ նե րից արզ նա հո ղի ստա ցում, ֆոս ֆո գիբ-

սի և  ցե մեն տի ստա ցում, թան կար ժեք մե տաղ նե րի ստա ցում, արդ յու-

նա բե րա կան կեղ տաջ րե րի մաք րում և կրկ նա կի օգ տա գոր ծում, կվար-

ցիտ նե րից ա պա կու ար տադ րութ յան հում քի ստա ցում, ո րոնց զգա լի 

մա սը ներդր վել է ար տադ րութ յան մեջ:  Տասն յակ գյու տե րի հե ղի նակ 

էր, ՌԴ բնա կան ԳԱ հայ կա կան մաս նաճ յու ղի փոխ նա խա գահ (1998-

2003 թթ.), ՌԴ բժշկա տեխ նի կա կան ԳԱ ան դամ (2001 թ.):

Ընդ հա նուր և ա նօր գա նա կան քի միա յի գիտահետազոտական 

աշ խա տանք նե րը արդ յու նա վետորեն շա րու նակ վել են ա նօր գա նա-
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կան և  տեխ նո լո գիա կան քի միա յի փայ լուն մաս նա գետ, տեխ նի կա-

կան գի տութ յու նե րի դոկ տոր (2011 թ.), պրո ֆե սոր (2014 թ.)  Նի կո լայ 

 Բաբ կե նի Կն յազ յա նի (1951 թ. ծնվ.) տնօ րե նության ժամանակ (2006-

2018 թթ.): 1974 թ. նա աշ խա տել է այդ ինս տի տու տում և մշ տա պես 

ակ տի վո րեն մաս նակ ցել գիտահետազոտական աշ խա տանք նե րի 

կա տար մա նը: Ն րա գի տա կան գոր ծու նեութ յու նը կապ ված է հիմ նա-

կա նում ա նօր գա նա կան կար ևոր նյու թե րի բարձր ջեր մաս տի ճա նա յին 

սին թե զի հետ, սի լի կա տա յին նյու թե րի քի միա յի, բո րո տա յին, սի լի կա-

տա յին, գեր մա նա տա յին ա պա կի նե րի և  ա պա կեբ յու րե ղա յին նյու թե-

րի ստաց ման տեխ նո լո գիա կան խնդիր նե րի և դրանց ֆի զի կա քի միա-

կան հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սի րութ յուն նե րի հետ: Պ րոֆ. Ն. Կն-

յազ յա նի կող մից մշակ վել են տեխ նի կա կան նշա նա կութ յան հա տուկ 

ա պա կի ներ և բ յու րե ղա պա կի ներ, ո րոնք կիրառվել են «Է լեկտ րոն», 

«Ա րաքս» և  այլ գոր ծա րան նե րում:  Նույն ինս տի տու տում հե տաքր քիր 

գիտահետազոտական աշ խա տանք ներ են կա տա րում նաև հան քա-

յին սիե նիտ նե րի մշակ ման, կի րա ռա կան նշա նա կութ յան մագ նե զիու-

մա յին ու  սի լի կա տա յին նյու թե րի ստաց ման ուղ ղութ յուններով (քիմ. 

գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ն.  Զու լում յան և  այլք): 

Եր ևա նի «Է լեկտ րա վա կուու մա յին ա պա կի նե րի ին տի տու տը» (հե-

տա գա յում` «Ն յու թա բա նութ յան»), որը ստեղծ վել էր ա կա դե մի կոս Կ. 

 Կոս տան յա նի նա խա ձեռ նութ յամբ, նրա նից հե տո տնօ րի նել է ԵՊՀ 

քի միա յի ֆա կուլ տե տի սան, տեխ նի կա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տոր 

(1987 թ.), պրո ֆե սոր (1988 թ.)  Սեյ րան Գ ևոր գի  Ջա վուկց յա նը (1934-

2005 թթ.), ով եղել է այդ հիմ նար կութ յան ա վագ գի տաշ խա տող:  Նա 

ըն դուն վել է  Լե նինգ րա դի տեխ նո լո գիա կան ինս տի տու տի աս պի րան-

տու րան, պաշտ պա նել թեկ նա ծո ւա կան (1970 թ.), ա պա  նույն ինս տի-

տու տում նաև դոկ տո րա կան թեզեր (1987 թ.):  1992-1998 թթ. աշ խա տել 

է «Ն յու թա բա նութ յան» ինս տի տու տի տնօ րեն: Այդ ինս տի տու տում 

զբաղ վել է շատ հրա տապ գիտահետազոտական գոր ծու նեութ յամբ, 

սին թե զե լով միու թե նա կան նշա նա կութ յան բյու րե ղա յին և  մե տաղ պա-

րու նա կող (է լեկտ րա վա կո ւու մա յին) հա տուկ ա պա կի ներ, ո րը մեծ ճա-

նա չում բե րեց Ս.  Ջա վուկց յա նին: Նա  Խորհր դա յին  Միութ յան բյու րե-

ղան ման նյու թե րի  Կոր դի նաց ման  խորհր դի ան դամ էր: ԵՊՀ ա նօր գա-

նա կան քի միա յի ամ բիո նում (1992-2004 թթ.) վարել է մաս նա գի տա-

կան հա տուկ ա ռար կա ներ, ե ղել է հա մալ սա րա նում գոր ծող քի միա յի 
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մաս նա գի տա կան խորհր դի ան դամ (1994-1999 թթ.):  Ճա նաչ ված քի-

մի կոս մաս նա գետ լի նե լուց բա ցի հայ րե նա սեր և  ակ տիվ հա սա րա կա-

կան գոր ծիչ էր՝ ե ղել է ՀՀ  Գե րա գույն  Խորհր դի պատ գա մա վոր (1990-

1995 թթ.): Ս.  Ջա վուկց յա նը բյու րե ղա քի միա յի և բ յու րե ղա պա կի նե րի 

սին թե զի գծով ՀՀ նշա նա վոր մաս նա գետ նե րից մեկն էր:

1980-ա կան թթ. սկսած  մեծ ծա վա լի և  կի րա ռա կան նշա նա կութ-

յան գիտահետազոտական աշ խա տանք ներ են կա տար վե լ Եր ևա նի 

« Քար և  սի լի կատ ներ» ԳԱՄ-ում, որ տեղ ստեղծ վե լ են ՀՀ-ում լեռ-

նա յին ա պար նե րի մշակ ման և  վե րամ շակ ման նոր ե ղա նակ ներ, ար-

տադ րութ յան մեջ ներդր վել մար գար տա քա րից ա պա կու նոր հում քի 

(կա նա զի տի) ստաց ման ան թա փոն ե ղա նակ, նաև փրփրա պա կու և 

բ յու րե ղա պա կու ստաց ման նոր ե ղա նակ (Գ.  Մել քոն յան), հու նի մեջ 

է դրվել «Ար մե նիկս» կոչ վող ջեր մա և  ձայ նա մե կու սիչ սա լիկ նե րի ար-

տադ րութ յու նը: 

Բարձր մա կար դա կի գիտահետազոտական աշ խա տանք ներ են 

կա տա րվել և  կա տար վում են ՀՀ բու հե րում, հատ կա պես Եր ևա նի հա-

մալ սա րա նում և  Պոլիտեխնիկական ինստիտուտում (ՀՊԻ):  ՀՊԻ-ում 

հե տա զոտ վել են տա րա սեռ (հե տե րո գեն) կա տա լի տիկ ակ տի վութ յուն 

ու նե ցող նյու թեր (Ա. Ալ չուջ յան, Ա. Գ յուլ զադ յան),  եր կար տա րի ներ 

հե տա զոտ վել են եր կա թա յին, պղնձա մո լիբ դե նա յին և  այլ հան քան յու-

թեր, մշակ վել են դրանց հարս տաց ման, ռե նիում, վոլֆ րամ ու հազ վագ-

յուտ տար րեր կոր զե լու ե ղա նակ ներ, ցե մեն տի և  կա տա լի տիկ ակ տի-

վութ յուն ցու ցա բե րող տա րա սեռ ա նօր գա նա կան նյու թե րի ստաց ման 

ե ղա նակ ներ (Լ.  Զա խա րով, Ա. Գ յուլ զադ յան, Ա. Ալ չուջ յան և  ու րիշ-

ներ):  Մեծ է տա ղան դա վոր քի մի կոս, ՀՀ ԳԱ թղթա կից ան դամ Արծ-

րուն  Գաս պար յա նի դե րը ՀՀ-ում ա նօր գա նա կան քի միա յի զար գաց-

ման գոր ծում:  Խորհր դա յին  Միութ յու նում և  աշ խար հում ա ռա ջինն է 

մշա կել ա ռանց սա ռեց ման ա ղաթթ վի ստաց ման տեխ նո լո գիան (1946 

թ. պե տա կան մրցա նակ):  Նա 1966-1980 թթ. ե ղել է Եր ևա նի  պո լի տեխ-

նի կա կան ինս տի տու տի ռեկ տո րը և  ու ներ մի ջազ գա յին ճա նա չում:

ԵՊՀ-ում կա տար վել են տե ղա կան դո լո միտ նե րից և  մագ նե զիտ-

նե րից մագ նե զիու մի ու դրա միա ցութ յուն նե րի ան ջատ ման ե ղա նակ-

նե րի մշա կում ներ, ո րն ի րա գոր ծել է քիմ. գիտ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր, 

Ա նօրգանական քիմիայի ամ բիո նի վա րիչ (1962-1969 թթ.)  Մա մի կոն 

 Վար դա նի  Դար բին յա նը (1908-1969 թթ.): 
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ԵՊՀ ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ (1950-1962 թթ.), 

դոկ տոր, պրո ֆե սոր  Տի րան  Տի րա նի  Ղա զանչ յա նի (1901-1969 թթ.) ղե-

կա վա րութ յամբ ՀՀ-ում ա ռա ջի նը կի րառ վեց ֆի զի կա քի միա կան ա նա-

լի զի ե ղա նա կը (1950-ա կան թթ.), ո րը հե տա գա յում ամ բիո նում մեծ 

զար գա ցում և  կի րա ռութ յուն ու նե ցավ պրոֆ. Հ.  Բա բա յա նի կող մից:

1930-ա կան թվա կան նե րին ԵՊՀ ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո-

նում հի մադր վել է «Կոմպ լեքս միա ցութ յուն նե րի քի միա» ճյուղը  Դե րե-

նիկ  Հով սե փի  Մա րուխ յա նի կող մից (ք.գ.դ., պրո ֆե սոր` 1944 թ., ԵՊՀ 

Ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ և  Քի միա յի ֆա կուլ տե տի 

դե կան` 1937-1950 թթ.):  Նա ՀՀ-ում ա ռա ջինն է ու սում նա սի րել անց-

ման շար քի մե տաղ նե րի կոմպ լեք սա գո յա ցու մը պի րի դի նա յին շար քի 

ա մի նա միա ցութ յուն նե րի հետ: 1960-ա կան թթ.-ից կոմպ լեքս նե րի քի-

միա յի ուղղ վա ծութ յու նը շա րու նա կել է զար գաց նել պրոֆ. Դ.  Մա րուխ-

յա նի սա նե րից`  Սար գիս  Նա զա րի Ա վագ յա նը, ու սում նա սի րե լով տե-

սա կան և  գործ նա կան նշա նա կութ յան π և  խե լա տա յին կոմպ լեքս ներ: 

ԵՊՀ ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նում 1970-ա կան թթ. ծա վալ-

վե լ են սի լի կա տա յին և  հա լո գե նի դա յին բազ մա բա ղադ րիչ հե տե րո գեն 

հա մա կար գե րի հե տա զո տութ յուն ներ ֆի զի կա քի միա կան ա նա լի զի 

ե ղա նակ նե րով (պրոֆ. Հ.  Բա բա յան): Ս տեղծ վել են հազ վագ յուտ և 

ցր ված տար րե րի քի միա յի և  տեխ նո լո գիա յի ճյու ղա յին հա մա միու թե-

նա կան գիտահետազոտական լա բո րա տո րիա (1971 թ.), որ տեղ ի րա-

կա նաց վե ցին բազ մա մե տա ղա կան հան քան յու թե րի և  ար տադ րա կան 

թա փոն նե րի վե րամ շակ ման գիտահետազոտական աշ խա տանք ներ` 

ոս կու կորզ ման նոր ե ղա նակ, Ա լա վեր դու  լեռ նա մե տա լուր գիա կան 

կոմ բի նա տի թա փոն նե րի վե րամ շակ ման տեխ նո լո գիա և  այլն: 

ԵՊՀ ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նում 1989-2007 թթ. շա րու-

նա կա վե լ են գիտահետազոտական աշ խա տանք նե րի ա ռա ջըն թա ցը 

ամ բիո նի վա րիչ պրոֆ.  Սեր գեյ Գ րի գոր յա նի (1938 թ. ծնվ.) ղե կա վա-

րութ յամբ՝ ե րեք հիմ նա րար ուղ ղութ յուն նե րով` 1. պինդ բնույ թի ա նօր-

գա նա կան նյու թե րի սին թե զ, հե տա զո տութ յուն և  ֆի զի կա քի միա կան 

հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սի րում, 2. անց ման շար քի մե տա ղիոն նե-

րի հետ տա րա նուն լի գանդ նե րով կոմպ լեքս միա ցութ յուն նե րի սին թեզ 

և  ֆի զի կա քի միա կան հատ կութ յուն նե րի ու սում նա սի րում, 3. հան քա-

յին և  արդ յու նա բե րա կան թա փոն նե րի մշա կում ու ա նօր գա նա կան 

նյու թե րի սին թեզ (Լ. Գ րի գոր յան, Ռ. Մկրտչ յան, Ռ. Ա դամ յան, Է.  Ղա-
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փանց յան, Ռ. Ա սա տուր յան, Գ.  Զեյ թաղ յան, Գ. Գ րի գոր յան, Գ.  Պետ-

րոս յան, Ռ. Գ րի գոր յան, Ս.  Ներ սիս յան, Մ.  Բա բա յան և  ու րիշ ներ):  Հե-

տա գա յում ամ բիո նում կազ մա կերպ վեց (2005 թ.) բա զա յին լա բո րա-

տո րիա` «Ա նօր գա նա կան սին թեզ, հե տա զո տութ յուն և  կի րա ռութ յուն» 

պրոֆ. Ս. Գ րի գոր յա նի ղե կա վա րութ յամբ (2005-2014 թթ.): 

ԵՊՀ ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի բա զա յին լա բո րա-

տո րիան 2014 թվից ղե կա վա րում է ամ բիո նի վա րիչ (2007-2018 

թթ.) պրոֆ. Ռ.  Հա րութ յուն յա նը, ով 2007 թ.-ից ի վեր, բա ցի նշված 

գիտահետազոտական ուղ ղութ յուն նե րից, ղե կա վա րում է նաև նոր 

աշ խա տանք ներ` կոն դե սաց ված հա մա կար գե րում ըն թա ցող բազ-

մաբ նույթ պրո ցես նե րի և  ռեակ ցիա նե րի ֆի զի կա քի միա կան և  կի նե-

տի կա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ: Ամ բիո նում 2009 թ.-ից կա տար վել 

են հե տա զո տութ յուն ներ նվիր ված ինք նա տա րած վող բարձր ջեր մաս-

տի ճա նա յին ա նօր գա նա կան նյու թե րի սին թե զին (ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից 

ան դամ Ս.  Խա ռատ յան) և  քի միա կան տե ղա փոխ ման ռեակ ցիա նե րի 

կի նե տի կա յին (պրոֆ. Գ. Գ րի գոր յան): 

ԵՊՀ ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նում  շա րու նակ վում են ՀՀ 

ջրա յին հա մա կար գե րի և  ա վա զան նե րի է կո լո գիա քիմիական ու սում-

նա սի րութ յուն նե րը պրոֆ. Գ ևորգ  Փի րում յա նի ղե կա վա րութ յամբ 

(ԵՊՀ «Է կո լո գիա կան քի միա» ամ բիո նի նախկին վա րիչ` 2007-2014 

թթ.): 2013 թ.-ին Ա նա լի տիկ քի միա յի ամ բիո նը միաց վեց Անօր գա նա-

կան քի միա յի ամ բիո նին և 2013 թ. ֆա կուլ տե տում գոր ծում է «Ա նօր-

գա նա կան և Ա նա լի տիկ քի միա»-ի ամ բիոնը, որ տեղ կա տար վում են 

նաև բազ մա բա ղադ րիչ հա մա կար գե րի ֆի զի կա քի միա կան հե տա զո-

տութ յուն ներ (պրոֆ. Հ.  Խա չատր յան)

 Եր կար տա րի ներ (1971-1996 թթ.) Եր ևա նի քի միա կան ռեակ տիվ-

նե րի և  հա տուկ մաք րութ յան նյու թե րի գի տա հե տա զո տա կան ինս տի-

տու տում (մինչև 1991 թ. հա մա միու թե նա կան մաս նաճ յուղ` ԻՌԵԱ) 

մշակ վել և  ար տադ րութ յան մեջ են ներդր վել ցեո լիտ նե րի, հա տուկ 

մաք րութ յան սի լի կա հո ղի, կա պա րի սուս րի և  այլ կար ևոր ա նօր գա նա-

կան նյու թե րի ստաց ման ե ղա նակ ներ պրոֆ. Ս տե փան Գ րի գո րի  Բա-

բա յա նի (1930-2017 թթ.) ղե կա վա րութ յամբ, ով 1960-70-ա կան թթ. հա-

մա տե ղութ յամբ աշ խա տել է նաև ԵՊՀ ա նօր գա նա կան և ա նա լի տիկ 

քի միա յի ամ բիոն նե րում որ պես բարձ րա կարգ դա սա խոս:  Նա հայտ նի 

քի մի կոս–տեխ նո լոգ էր, քիմ. գիտ. դոկ տոր (1977 թ.), պրո ֆե սոր (1980 
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թ.), ՀՀ և  Մի ջազ գա յին ին ժե նե րա կան ա կա դե միա նե րի ա կա դե մի կոս 

(1994 և 1999 թթ.): Աշ խա տել է ԳԱ ա նօր գա նա կան և ընդ հա նուր քի-

միա յի ինս տի տու տի լա բո րա տո րիա յի վա րիչ (1964-1969 թթ.),  Քի-

միա կան ռեակ տիվ նե րի և  հա տուկ մաք րութ յան քի միա կան նյու թե րի 

ինս տի տու տի («ԻՌԵԱ» ԳԱԱ) լա բո րա տո րիա յի վա րիչ (1971-1989 

թթ.), ա պա տնօ րեն (1986-1991 թթ.), այ նու հետև՝  Քի միա տեխ նո լո գիա-

կան գիտահետազոտական ինս տի տու տի տնօ րեն (1991-1995 թթ.): 

Աշ խա տել է նաև Արդ յու նա բե րութ յան նա խա րա րութ յու նում որպես 

վար չութ յան պետ և  խորհր դա կան (1997-2002 թթ.), ա պա՝  Մի ջազ գա-

յին բիզ նե ս կենտ րո նի բաժ նի պետ (2002 թ.): Պ րոֆ. Ս. Գ.  Բա բա յա նի 

գիտահետազոտական աշ խա տանք նե րը հիմ նա կա նում վե րա բեր ել են 

ճա ռա գայ թաակ տիվ տար րե րի քի միա յին, ա նօր գա նա կան միա ցութ-

յուն նե րի, գեր մա քուր նյու թե րի ու կլա նիչ նե րի ար տադ րութ յան տեխ-

նո լո գիա նե րին և  ոչ մե տա ղա կան հա նա ծո նե րի մշակ մա նը: 

Օր գա նա կան քի միա:  Ժա մա նա կա նից քի միա յի, նաև օր գա նա-

կան քի միա յի, հիմ նա դի րը և  զար գաց նո ղը  Խորհր դա յին  Հա յաս տա-

նում ե ղել է պրոֆ. Ս.  Ղամ բար յա նը:  Նա 1920-1937 թթ. աշ խա տել է 

նո րաս տեղծ Եր ևա նի հա մալ սա րա նում մինչև նրա ա նի րավ աք սո րը 

 Սի բիր`  Սե մի պա լա տինսկ (1937-1944 թթ.):  Հա մալ սա րա նում և  ինս տի-

տուտ նե րում քի միա յի ու սուց ման գոր ծըն թա ցին զու գըն թաց կազ մա-

կեր պել և  ի րա կա նաց րել է նաև գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք-

ներ: Հա մալ սա րա նում շա րու նա կե լ է դեռևս  Գեր մա նիա յում իր կող մից 

կա տար վող գի տա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րը` ի րա կա նաց նե լով 

ա ցիլ գե րօք սիդ նե րի և  ա մին նե րի փո խազ դե ցութ յան ռեակ ցիա նե րի 

նոր հե տա զո տութ յուն ներ (1928 թ.): Այդ գի տա կան աշ խա տանք նե րը 

հե տա գա յում մեծ ա ռա ջըն թաց ու նե ցան իր ա շա կերտ նե րից պրոֆ. Հ. 

 Չալ թիկ յա նի կող մից Ֆի զի կա կան քի միա յի ամ բիո նում (1939- 1972 

թթ): Պ րոֆ. Ս.  Ղամ բար յա նը ա ռա ջի նը ստեղ ծեց կալ ցիու մի կար բի դի 

ար տադ րութ յու նը Եր ևա նում և  Վա նա ձո րում ու կար բի դից ստաց վող 

ա ցե տի լե նի բա զա յի վրա նաև քլո րոպ րե նա յին կաու չու կի ա ռա ջին 

ար տադ րութ յու նը  Խորհր դա յին  Միութ յու նում (1930-1937 թթ.):  Նա իր 

ա շա կերտ նե րի հետ բազմակողմանի հե տա զո տա կան աշ խա տանք-

ներ ծա վա լեց ա ցե տի լե նի քի միա յի բնագավառում, ո րը շա րու նա-

կա բար դար ձավ քի միա կան գի տութ յան կար ևո րա գույն ուղ ղութ յու-

նե րից մե կը ՀՀ-ում: Ա ռա ջին յուրատեսակ գի տա կան աշ խա տանք-
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նե րը օր գա նա կան քի միա յից կա տար վե ցին ա ցե տի լե նի բնա գա վա-

ռում Ս.  Ղամ բար յա նի ա շա կերտ նե ր` Լ ևոն  Ղա զար յա նի (1908-1983 

թթ.) և Ա րաք սի  Բա բա յա նի (1906-1993 թթ.) կող մից: Լ.  Ղա զար յա նը 

(դոկ տոր, պրո ֆե սոր` 1953 թ.,  Պո լի տեխ նիկ ինս տի տու տի Օր գա նա-

կան քի միա յի տեխ նո լո գիա յի և Օր գա նա կան քի միա յի ամ բիոն նե րի 

միա ժա մա նակ յա վա րիչ` 1938-1945 թթ., օր գա նա կան և  ֆի զի կա կան 

քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ` 1947-1968 թթ.) կալ ցիու մի կար բի դից և  կե-

տոն նե րից ի րա կա նաց րել է երկ մե թի լի նիլ կար բի նո լի և  ա ցե տի լե նա յին 

գլի կոլ նե րի ստա ցում նե րը: Իսկ ա ցե տի լե նից ա ցե տի լե նա յին սպիրտ-

նե րի սին թե զը ա ռա ջի նը ի րա կա նաց րեց Ա.  Բա բա յա նը (դոկ տոր, պրո-

ֆե սոր` 1945թ., Ա նաս նա բու ծա կան-ա նաս նա բու ժա կան ինս տի տու տի 

Օր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ՝ 1942-1956 թթ., Օր գա նա կան 

քի միա յի ինս տի տու տի ա մի նա միա ցութ յուն նե րի լա բո րա տո րիա յի 

վա րիչ` 1957-1993 թթ., ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս՝ 1968 թ.):  Նա մշա կել է 

նաև ա պա հիդ րոք լոր մամբ քլո րոպ րե նի և  վի նի լա ցե տի լե նի ստաց ման 

ե ղա նակ նե րը: 

Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում Արմ ֆա նում և  հա մալ սա րա նում հո տա-

վետ (բու րա վետ) նյու թե րի և  օ ծա նե լիք նե րի քի միա յի բնագավառում 

բարձր մա կար դա կի գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ էր տա-

նում պրոֆ.  Վա չե Ի սա գուլ յան ցը (1893-1973 թթ.): Ն րա կող մից նաև 

մշակ վե ցին երկք լոր բու թե նից ա րիլ բու թեն ներ և  բույ սե րի ա ճը կար գա-

վո րող ա րօք սի քա ցա խաթ թու ներ սին թե զե լու ե ղա նակ ներ: Ա կա դե մի-

կոս Վ. Ի սա գուլ յան ցը ե ղել է  Խորհր դա յին  Միութ յու նում օ ծա նե լիք նե-

րի և  հո տա վետ նյու թե րի քի միա յի հիմ նա դիրն ու զար գաց նո ղը: 

1960-ա կան թթ.  Գ յու ղատն տե սա կան ինս տի տու տում մշակ վել է 

նոր հեր բի ցի դի` կրո տի լի նի, ստաց ման ե ղա նակ պրոֆ. Վ ռամ  Դով-

լաթ յա նի (1923-2005 թթ.) ղե կա վա րութ յամբ (քիմ. գիտ. դոկ տոր` 1965 

թ., պրո ֆե սոր` 1967 թ., ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա կից ան դամ` 1986 թ., ա կա դե-

մի կոս` 1994 թ.,  Հա յաս տա նի գ յու ղատն տե սա կան ինս տի տու տի ընդ-

հա նուր քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ` 1959-1989 թթ.): 

ԵՊՀ-ում և  Քի միա յի ինս տի տու տում 1950-ա կան թթ. սին թեզ վե ցին 

հե տե րո ցիկ լիկ միա ցութ յուն ներ, կեն սա բա նո րեն ակ տիվ նյու թեր ու 

դե ղա տե սակ ներ` նուրբ քի միա յի խո շոր մաս նա գետ Ար մե նակ Մն ջո-

յա նի ան մի ջա կան ղե կա վա րութ յամբ և  տա ղան դա վոր մի շարք քի մի-

կոս նե րի մա սնակ ցութ յամբ (Հ.  Հա րո յան, Ս.  Վար դան յան, Լ. Գ յուլ բու-
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դաղ յան, Ս.  Մա ցո յան և  ու րիշ ներ): 1957 թ. ՀԽՍՀ ԳԱ  քի միա յի ինս տի-

տու տի հի ման վրա ստեղծ վե ցին ե րեք ինք նու րույն ինս տի տուտ ներ` 

Օր գա նա կան քի միա յի (ՕՔԻ),  Նուրբ օր գա նա կան և  դե ղա գոր ծա կան 

քի միա յի (ՆՕՔԻ), Ընդ հա նուր և  ա նօր գա նա կան քի միա յի (ԸԱՔԻ): 

Օր գա նա կան քի միա յի ինս տի տու տում (ՕՔԻ) հե տա զո տութ յուն ներ 

ծա վալ վե ցին օր գա նա կան քի միա յի տար բեր բնա գա վառ նե րում: Այդ-

տեղ Ա րաք սի  Բա բա յա նի գլխա վո րութ յամբ խթան վեց ա մին նե րի և  

ա մո նիու մա յին միա ցութ յուն նե րի քի միա յի զար գա ցու մը ՀՀ-ում, սին-

թեզ վե ցին լե պի դի նը և դ րա ա ծանց յալ նե րը, բա ցա հայտ վե ցին չոր-

րոր դա յին ա մո նիու մա յին ա ղե րի կա տա լի տիկ հատ կութ յուն նե րը և 

 վե րախմ բա վոր ման-ճեղք ման ու ցիկլ ման-ճեղք ման ռեակ ցիա նե րը, 

մշակ վե ցին խա ռը եր րոր դա յին ա մին նե րի ստաց ման ե ղա նակ ներ (Մ. 

Ին ճիկ յան, Կ.  Թահ մազ յան, Է.  Չու խաջ յան, Ս.  Քո չար յան, Ա. Գ յուլ-

նա զար յան և  ու րիշ ներ): 

Ա կա դե մի կոս  Սար գիս  Վար դան յա նի ղե կա վա րութ յամբ ի րա կա-

նաց վե ցին ա ցե տի լե նա յին և  վի նի լա ցե տի լե նա յին միա ցութ յուն նե րի 

բազ մա կող մա նի հե տա զո տութ յուն ներ (Շ.  Բա դան յան, Գ.  Չու խաջ-

յան, Ա. Գ ևորգ յան, Ռ.  Կու ռո յան, Ա.  Նո րավ յան և  ու րիշ ներ):  Հե տա-

գա յում Շ.  Բա դան յա նը (1933-2003 թթ.) դար ձավ ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե-

մի կոս (1996 թ.) և ՕՔԻ տնօ րեն՝ 1988-2002 թթ., իսկ Ա.  Նո րավ յա նը 

(1937-2015 թթ.)` ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ, ՆՕՔԻ բաժ նի վա րիչ: 

Չ հա գե ցած ած խաջ րա ծին նե րի բնա գա վա ռում յուրատեսակ հե տա-

զո տութ յուն ներ են կա տար վել ա կա դե մի կոս Ս տե փան Գ րի գո րի  Մա-

ցո յա նի (1923-2003 թթ.) ղե կա վա րութ յամբ (քիմ. գիտ. դոկ տոր` 1966 թ., 

պրո ֆե սոր` 1967 թ., ՀԽՍՀ ԳԱ ա կա դե մի կոս` 1982 թ., ՕՔԻ տնօ րեն` 

1967-1988 թթ.): Ի րա կա նաց վել են վի նի լա ցե տի լե նա յին սպիրտ նե րի, 

դրանց ե թեր նե րի, էս թեր նե րի ռեակ ցիա նե րը, կա տար վել է չհա գե ցած 

ե թեր նե րի և  էս թեր նե րի ցիկ լու մը, մշակ վել են հե տե րո ցիկ լիկ միա-

ցություն նե րի ստաց ման ե ղա նակ նե ր (Է.  Դար բին յան, Լ.  Հա կոբ յան, 

Գ.  Պո ղոս յան և  ու րիշ ներ):  Քի միա յի ինս տի տու տի բա ժան մուն քի վա-

րիչ պրոֆ.  Գուր գեն  Տիգ րա նի  Թադ ևոս յա նի (1906-1973 թթ.) ղե կա վա-

րութ յամբ հե տա զո տութ յուն նե րը տար վել են բազ մօ ղակ հիդ րոա րո մա-

տիկ կե տոն նե րի, կեն սա բա նո րեն ակ տիվ նյու թե րի, ին դո լի շար քի ած-

խաթ թու նե րի սին թե զի ուղ ղութ յամբ, ինչ պես նաև կեն սաօր գա նա կան 

միա ցութ յուն նե րի շար քին պատկանող նյու թե րի, չհա գե ցած եր րոր-
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դա յին ֆոս ֆին նե րի ու  ֆոս ֆո նիու մա յին ա ղե րի և  էս թեր նե րի սին թե զի 

ու հե տա զո տութ յան ուղ ղութ յամբ (Մ. Ին ճիկ յան):  Վե րը նշված գիտ-

նա կան նե րից ո մանք եր կար տա րի ներ հա մա տե ղութ յամբ աշ խա տել 

են նաև ԵՊՀ-ում որ պես պրո ֆե սոր ներ: ՀԽՍՀ ԳԱ թղթակից անդամ 

(1968 թ.), պ րոֆ. Գ.  Թադ ևոս յա նը ԵՊՀ-ում աշ խա տել է 1960-ա կան 

թվականներին՝ լինելով ՆՕՔԻ բա ժան մու քի վա րիչ (1957-1973 թթ.): 

Մ. Ին ճիկ յա նը (1930-2013 թթ.) հա մալ սա րա նում աշ խա տել է 1980-ա-

կան թվականներին (քիմ. գիտ. դոկ տոր (1966 թ.), պրո ֆե սոր (1973 թ.), 

ՀԽՍՀ ԳԱ թղթա կից ան դամ (1986 թ.), ա կա դե մի կոս (1996 թ.), ՕՔԻ 

փոխտ նօ րեն (2004-2013 թթ.)): 

ՕՔԻ-ում սին թեզ վել են կի րա ռա կան նշա նա կութ յան բնա կան 

և  սին թե տիկ բու րա վետ նյու թեր` ֆե րո մոն ներ (Վ. Ի սա գուլ յանց, Ա. 

Գ ևորգ յան, Շ.  Բա դան յան), ին դո լա յին և  հե տե րո ցիկ լա յին կե տոթ թու-

ներ (Ս. Աղ բալ յան), մշակ վել են ած խաջ րա ծին նե րի հա լո գե նաց ման 

և  ա պա հա լո գե նաց ման ոչ կա տա լի տիկ ե ղա նակ ներ (Գ. Մկր յան, Ա. 

 Հա կոբ յան): 

Տարրօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի բնա գա վա ռում տար վող հե-

տա զո տութ յուն նե րը բե րե ցին ֆոս ֆո բե տաին նե րի նոր դա սի հայտ նա-

բեր ման և նոր բո րօր գա նա կան միա ցութ յուն նե րի սին թե զին (Մ. Ին-

ճիկ յան, Մ.  Հո վա կիմ յան ): Ս տաց վել են ան վի ճե լի տվյալ ներ, ո րոնք 

վկա յում են քի միա կան գրա կա նութ յան մեջ մտած և  հար յուր տա րուց 

ի վեր ար ծարծ վող այս պես կոչ ված « Միջ ֆազ կա տա լի զի» ան կա րո-

ղութ յու նը բա ցատ րե լու ա մո նիու մա յին, ֆոս ֆո նիու մա յին և ն մա նակ 

միա ցութ յուն նե րով շար ժուն ջրած նի ա տոմ պա րու նա կող միա ցութ-

յուն նե րի ալ կիլ ման ռեակ ցիա նե րը: Ա պա ցուց վել է, որ այդ ռեակ ցիա-

նե րի շար ժիչ ու ժը ալ կիլ վող միա ցութ յուն նե րի քիչ ա սոց ված ա ծանց-

յալ նե րի ա ռա ջա ցումն է (Մ. Ին ճիկ յան, Գ.  Հաս րաթ յան):

 Վեր ջին տա րի նե րին ստեղծ վել են մար դու և շր ջա կա մի ջա վայ րի 

հա մար է կո լո գիա պես անվ նաս գյու ղատն տեե սա կան կուլ տու րա նե րի 

և  բույ սե րի պաշտ պա նութ յան մի ջոց ներ` ֆե րո մոն ներ, ինչ պես նաև 

հոր մոն ներ, պի րետ րոիդ ներ, ո րոնք թույլ են տա լիս զգա լիո րեն կրճա-

տել կի րառ վող թու նա քի մի կատ նե րի քա նակ նե րը (Շ.  Բա դան յան, Ժ. 

 Չո բան յան), սին թեզ վել են` հա կա վի րու սա յին, կար դիո տո նիկ, հի-

պո տեն զիվ, հա կա միկ րո բա յին, հա կասն կա յին ակ տի վութ յամբ օժտ-

ված մեծ թվով չհա գե ցած ա մի նո միա ցութ յուն ներ, ստացվել են մա-
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կեր ևու թա յին ակ տիվ նյու թեր, սննդա յին բուրավետ նյութեր, ոս կու և  

այլ փո խան ցիկ մե տաղ նե րի լուսա քի միա կան ո րոշ ման ռեա գենտ ներ 

(Ս.  Քո չար յան. Է.  Չու խաջ յան, Ա. Գ յուլ նա զար յան), մշակ վել են ա լի-

լաց ման և հիդր ման կա տա լի զա տոր նե րի քի րալ լի գանդ ներ, ինչ պես 

նաև ջրի փափ կեց ման հա մար օգ տա գործ վող ֆոս ֆո րօր գա նա կան 

լուծահանիչներ (Մ. Ին ճիկ յան): ԵՊՀ-ի սան (ա վար տել է 1969 թ.), քիմ. 

գիտ. դոկտոր (1997 թ.) Ա. Գ յուլ նա զար յա նը 1999-2001 թթ. աշ խա տել 

է ՕՔԻ փոխտ նօ րեն, 2002-2003 թթ. տնօ րեն, 2013 թ.-ից ՕՔԻ, ա պա 

ՕԴՔԳԿ-ի գիտ. քար տու ղար:

Ի րա կա նաց վել է ար տադ րա կան հումք հան դի սա ցող մե թա նի օք-

սի դա յին պի րո լի զով ա ցե տի լե նի ստաց ման կողմ նա կի ար գա սիք դիա-

ցե տի լե նի հի ման վրա N- և C-վի նի լա զոլ նե րի և դ րանց ֆունկ ցիային 

ա ծանց յալ նե րի սին թե զի արդյունավետ ե ղա նակ նե րի մշա կու մը: 

Տրվել է դիա ցե տի լե նի հի ման վրա ա զոլ նե րի սին թե զի հնա րա վոր 

տար բե րակ նե րի գնա հա տա կա նը:

Մե տաղ նե րի բարձ ը նտ րո ղա կան լու ծա հա նիչ նե րի ստաց ման 

նպա տա կով  մշակ վել են N-վի նիլ պի րա զոլ նե րի և դրանց ա ծան ցյալ-

նե րի  սին թե զի արդյունավետ ե ղա նակ ներ:  Ստաց վել են  Au+3, Pd+2 

ի ոն նե րի կոմպ լեքս նե րը  պի րա զո լային շար քի, այդ թվում պո լի մե-

րային,  մի ա ցու թյուն նե րի հետ:  1-վի նիլ պի րա զոլ նե րը փոր ձարկ վել են 

ի բրև ЭД-20 է պօ քի դային խե ժի  տաք պն դեց ման պն դե ցու ցիչ ներ (Գ. 

Հաս րա թյան, 2006 թ. քիմ. գիտ. դոկտոր, 2004 թ. Օ ՔԻ տնօ րեն):  

Մ շակ վել  են հայտ նի դե ղա նյութ ֆոս ֆա կո լի (գ լաու կո մայի բուժ-

ման հա մար), N-մե թիլ մոր ֆո լի նօք սի դի, ո րն ար ժե քա վոր մի ա ցու թյուն 

է գի տա կան  հե տա զո տու թյուն նե րի և կեն սա տեխ նո լո գի այի հա մար, 

վի նիլ- և ɑ-հա լոի դէ թիլ ֆոս ֆո նատ նե րի մեծ հե տաքրք րու թյուն ներ կա-

յաց նող հրա կա յուն պո լի մեր նե րի և ան տի պի րե նային  հա վե լա նյու թե-

րի ու դի մե թիլ ֆոս ֆո նիլ քա ցա խաթթ վի ստաց ման հա մա պա տաս խան 

ե ղա նակ նե ր (Մ. Ին ճի կյան,  Գ. Հաս րա թյան):

 Հե տա զո տու թյուն ներ են տար վել պոկ ման, տե ղա կալ ման և այլ ռե-

ակ ցի ա նե րի մե խա նիզմ նե րի պար զա բան ման ո ւղ ղու թյամբ (Ա. Գևոր-

գյան, Ա. Ա ռա քե լյան):

Ք լո րոպ րե նի և ստի րո լի հի ման վրա ստաց վել են ի մու նո դի ագ նոս-

տիկ մո նո դիս պերս լա տեքս ներ  (Ա. Հով հան նի սյան): 

Հայտ նա բեր վել է պի րի մի դին նե րի « վե րաա մի նաց մամբ» ըն թա ցող 
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ե նա մի նային վերախմ բա վո րու մը, ի նչ պես նաև պի րի մի դին նե րի C-C 

ռե ցիկ լու մը, պի րի մի դի նու մային ա ղե րի  փո խար կում նե րը ա զո լո[1,5-

ɑ] պի րի մի դին նե րի, տրի ա զոլ նե րի և ա զո լոտ րի ա զին նե րի (Գ. Դա նա-

գու լյան, Ե ՊՀ քի մի այի ֆա կուլ տե տի սան (1968-1973 թթ.), քիմ. գիտ. 

դոկտոր 2000 թ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. ան դամ 2010 թ.): 

Ա րո մա տիկ ալ դե հիդ նե րի ներ կա յու թյամբ ա ցե տի լա ցե տո նի և 

ա ցե տո քա ցա խաթթ վի էս թե րի ու  ա ռաջ նային ա մին նե րի փո խազ դե-

ցու թյան  դեպ քում  հայտ նա բեր վել է ոչ սո վո րա կան կար բո ցիկ լաց ման  

եր ևույ թը: Ու սում նա սիր վել  են  ß-դի կար բո նի լային մի ա ցու թյուն նե րի 

հետ ի մին նե րի   կար բո ցիկ լաց ման ռե ակ ցի այի ար դյուն քում ա ռաջա-

ցող  2,3,4-տե ղա կալ ված 5-N-R-ա մի նո հեք սա նոլ նե րի սին թե զի հնա-

րա վո րու թյուն նե րը (քիմ. գիտ. դոկտոր Մ. Սարգ սյան): 

Էական աշխատանքներ են կատարվել օրգանական միացու-

թյունների և պոլիմերների էլեկտրաքիմիական սինթեզի և մեխանիզ-

մի ուսումնասիրման ուղղությամբ (քիմ. գիտ. դոկտոր (1996 թ.), պրո-

ֆեսոր (2007 թ.), Պոլիտեխնիկի բնապահպանության և կենսագոր-

ծունեության ամբիոնի վարիչ (2012 թ.) Ս. Սարգսյան): 

2007 թ. Օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի տու տը մի ա վոր վեց Նուրբ օր-

գա նա կան քի մի այի Ա. Մն ջո յա նի ան վան ի նս տի տու տի հետ և ստեղծ-

վեց Օր գա նա կան և Դե ղա գոր ծա կան քի մի այի գի տա տեխ նիկա կան 

կենտ րոն, ո րի տնօ րենը 2007-2018 թթ. ե ղել է տա ղան դա վոր քի մի կոս 

և կազ մա կեր պիչ, Ե ՊՀ շր ջա նա վարտ Վի գեն Օ նի կի Թո փու զյա նը 

(1951 թ. ծնվ.): 1974 թ.-ից նա աշ խա տել է ՆՕՔ ի նս տի տու տում, իսկ 

1992-1997 թթ. աշ խա տել է նաև ՀՀ է կո նո մի կայի նա խա րա րու թյու նում 

որ պես գլ խա վոր մաս նա գետ, ա պա վար չու թյան պետ՝ մաս նակ ցե լով 

նո րաս տեղծ մեր ան կախ ՀՀ գի տա կան հա մա կար գի ձևա վոր մա նը: 

ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Վ. Թո փու զյա նի գի տա կան հի մա նա կան 

հե տա զո տու թյուն նե րը վե րա բեր ում են բնա կան և չհա գե ցած ա մի-

նաթթու նե րի ու պեպ տիդ նե րի կեն սա բա նո րեն ակ տիվ մի ա ցու թյուն նե-

րի սին թե զին, դրանց քի մի ա կան և կեն սա բա նա կան հատ կու թյուն նե րի 

ու սում նա սի րու թյուն նե րին, ո րոնց ո ւղ ղու թյամբ 2004 թ.պաշտ պա նել է 

դոկ տո րա կան թեզ: Նա 2005 թ. վե րա կանգ նել և ղե կա վա րել է ՆՕ ՔԻ 

ներդ րում նե րի և ար տադ րա կան բա ժի նը, ա պա 2006 թ. նշա նակ վել է 

ՀՀ ԳԱԱ ՆՕ ՔԻ տնօ րեն: Օ ԴՔԳՏԿ-ի մո լե կու լի կա ռույ ցի ու սում նա-

սիր ման կենտ րո նը (Մ ԿՈՒԿ) մեծ ճա նա չում  ու նի ՀՀ-ո ւմ:
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 Մինչև 1950-ա կան թթ. սկիզ բը Ե ՊՀ օր գա նա կան քի մի այի ամ բի ո-

նում պրոֆ. Ա. Մն ջո յա նի (1904-1970 թթ.) կող մից մշակ վել են ե ռա զին-

նե րի, ե րկ հիմն թթու նե րի ա միդ նե րի ու նիտ րիդ նե րի սին թե զի ե ղա նակ-

նե ր (Մ. Դան ղյան, Հ. Հա րո յան, Լ. Գյուլ բու դա ղյան): 1950-ա կան թթ. 

հե տո գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը Օ րգանական քիմիայի 

ամ բի ո նում տար վե ցին պրոֆ. Մա մի կոն Դան ղյա նի (1907-1984 թթ.) 

ղե կա վա րու թյամբ: Նոր գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը հիմ-

նա կա նում ծա վալ վե ցին γ-լակ տոն նե րի քի մի այի ո ւղ ղու թյամբ (Ա. 

Դուր գա րյան, Մ. Զա լի նյան, Ս. Ա ռա քե լյան, Գ. Շահ նա զա րյան, Է. 

Մես րո պյան):

Ա վե լի ո ւշ, սկ սած 1970-ա կան թթ., Օր գա նա կան քի մի այի ամ բիո-

նում տար վե լ են նոր գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ պրոֆ. 

Աի դա Ա վե տի սյա նի (1938-2009 թթ.) ղե կա վա րու թյամբ: Դրանք վե րա-

բերում են չհա գե ցած լակ տոն նե րի` ֆու րա նոն նե րի և պի րան նո նե րի 

սին թե զին ու հե տա զո տու թյուն նե րին, ին չը նշա նա կա լի հարս տաց րեց 

ու զար գաց րեց լակ տոն նե րի քի մի ան, ամ բի ո նը դար ձավ Խորհր դային 

Մի ու թյու նում լակ տոն նե րի քի մի այի ա ռա ջա տար կենտ րոն նե րից մե-

կը: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում, նաև հե տա գա յում, ամ բի ո նում կա-

տար վե ցին գի տա կան և կի րա ռա կան բնույ թի շատ աշ խա տանք ներ 

նշ ված և այլ ո ւղ ղու թյուն նե րով (Ա. Ա վե տի սյան, Լ. Գյուլ բու դա ղյան, 

Ա. Դուր գա րյան, Է. Մես րո պյան, Վ. Հա րու թյու նյան, Գ. Մե լի քյան, Տ. 

Ղո չի կյան, Ն. Դուր գա րյան, Գ. Թոք մա ջյան և ու րիշ ներ):

 Հե տաքր քիր և գործ նա կան բնույ թի ծա վա լուն գիտահետազոտա-

կան աշ խա տանք ներ կա տար վե ցին « Նաի րիտ» ԳԱՄ կազ մում Երևա-

նի պո լի մե րային նյու թե րի հա մա մի ու թե նա կան գի տա հե տա զո տա կան 

ի նս տի տու տում (Պոլիմերների ՀԳՀԻ - ВНИИПолимер):  Ա ցե տի լե նի 

և դրա ա ծանցյալ նե րի պո լի մեր ման գոր ծըն թա ցի հե տա զո տու թյուն-

նե րին զու գա հեռ գիտահետազոտական  աշ խա տանք ներ են տար-

վել շատ թվով քլո րի ա տոմ ներ պա րու նա կող մո նո մեր նե րի սին թե զի 

ո ւղ ղու թյամբ (Գ. Մկրյան, Է. Ոս կա նյան): Պար զա բան վել են դի մե-

րաց ման և վի նի լաց ման գոր ծըն թաց նե րի մե խա նիզմ նե րը (Հ. Թար-

խա նյան):  Սին թեզ վել են Cl, N և այլ տե ղա կա լիչ ներ պա րու նա կող 

չհա գե ցած մո նո մեր ներ, մշակ վել են ա րի լաց ված մի ա ցու թյուն նե րի 

ստաց ման պարզ ե ղա նակ ներ, հե տա զոտ վել են ալ կիլ ման և հա մա սեռ 

կա տա լի տիկ ռե ակ ցի ա ներ, ի նչ պես նաև ոչ պրո տո նային, ե րկբ ևեռ 
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լու ծիչ նե րի (կ րաուն ե թեր նե րի) ներ գոր ծու թյու նը այդ ռե ակ ցի ա նե րի 

վրա (Գ. Մար տի րո սյան, Ա. Մալ խա սյան): Մե տա ղա կոմպ լեք սային և 

միջ ֆա զային կա տա լի զի եղանակների օգ տա գործ մամբ ի րա կա նաց-

վել են ա ցե տի լե նային և այլ չհա գե ցած ած խաջ րա ծին նե րի սին թե զը 

ջրային մի ջա վայ րում և վի նի լա ցե տի լե նի ստաց ման ե ղա նա կը, ո րը  

ներդր վել է ար տադ րու թյան մեջ (Գ. Չու խա ջյան): 

 Քի մի ա կան ռե ակ տիվ նե րի և հա տուկ մաք րու թյան նյու թե րի հա-

մա մի ու թե նա կան գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տու տի (Մոսկ վա) օր-

գա նա կան սին թե զի եր ևա նյան լա բո րա տո րի ա յում 1986 թ.-ից աշ խա-

տանք ներ են տար վել օր գա նա կան ռե ակ տիվ նե րի տե սա կա նու սին-

թե զի, շր ջա պա տի ա նա լի տիկ վե րահս կո ղու թյան և ան հրա ժեշտ հատ-

կու թյուն նե րով նյու թե րի ստաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րով (Ռ. Մաթևո սյան, 

Ն. Մոռ լյան, Գ. Շահ նա զա րյան, Հ. Մատ նի շյան, Ս. Գաբ րի ե լյան և 

ու րիշ ներ):

Օր գա նա կան քի մի այի ո ւղ ղու թյամբ գիտահետազոտական աշ-

խա տանք ներ են  տար վել (և տար վում են) նաև մյուս ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն նե րում: Եր ևա նի պո լի տեխ նիկ ի նս տի տու տում սին-

թեզ վել ու հե տա զոտ վել են մե տաղ նե րի բարձր ջեր մաս տի ճա նային և 

թթ վային կո ռո զի ան կան խող օր գա նա կան արգելակիչներ (Կ. Թահ-

մա զյան, Գ. Թո րո սյան): Եր ևա նի բժշ կա կան ի նս տի տու տում հե տա-

զոտ վել է թթ վային կա տա լի զի պայ ման նե րում օ լե ֆին նե րի հիդ րո կար-

բօք սի լաց ման ռե ակ ցի ա նե րի մե խա նիզ մը, մշակ վել է ջրում լու ծե լի 

պոր ֆի րի նային մի ա ցու թյուն նե րի սին թե զի դյու րին ե ղա նակ, սին թեզ-

վել են հա կաու ռուց քային և ման րէ աս պան հատ կու թյուն ու նե ցող մի ա-

ցու թյուն ներ (Մ. Օր դյան):

Ա բո վյա նի ան վան հայ կա կան ման կա վար ժա կան ի նս տի տու-

տում (հա մալ սա րա նում) մշակ վել է ա րո մա տիկ կե տոն նե րի սին թե զի 

ե ղա նակ (քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Վ. Բա բա յան), լուրջ հե տա զո-

տու թյուն ներ են ի րա կա նաց վել չոր րոր դային ա մո նի ու մային ա ղե-

րի սին թե զի և հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սիր ման ո ւղ ղու թյամբ (պ-

րոֆ. Ա. Բա բա խա նյան, քիմ. գիտ. թեկնածու Ս. Հո վա կի մյան): Այդ-

տեղ վեր ջին տաս նա մյակ նե րում մեծ ծա վա լի և բարձր մա կար դա կի 

գիտահետազոտական աշ խա տանք ներ են տար վում ցի ա նու րի լային 

մե տա ղի ո նային և այլ կոմպ լեքս մի ա ցու թյուն նե րի, մո նո մեր նե րի սին-

թե զի և պո լի մեր ման, ինչպես նաև տա րա տե սակ սո սինձ նե րի ստաց-
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ման ու հե տա զո տման ո ւղ ղու թյուն նե րով Ե ՊՀ-ի սան, քիմ. գիտ. 

դոկտոր (1985թ.), պրոֆ. (1989 թ.) Մեժ լում Լևո նի Ե րի ցյա նի ղե կա վա-

րու թյամբ: Պրոֆ. Մ. Ե րի ցյա նը ծն վել է Շամ խո րի շր ջա նի Բար սում 

հայ կա կան գյու ղում (05.05.1940 թ.): 1959 թ. ա վար տել է դպ րո ցը, այ-

նու հետև` Եր ևա նի գյու ղատն տե սա կան տեխ նի կու մը, ա պա ծա ռայել 

Խորհր դային բա նա կում: 1967 թ. ա վար տել է Ե ՊՀ քի մի ա կան ֆա կուլ-

տե տը, ի սկ 1971 թ.` ԽՍՀՄ ԳԱ քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տի 

աս պի րան տու րան և դար ձել քիմ. գիտ. թեկ նա ծու: Նա շատ ճա նաչ-

ված, տա ղան դա վոր և բազ մա կող մա նի զար գա ցած գիտ նա կան է: Նա 

եվ րո պա կան բնա գի տա կան ա կա դե մի այի (2011 թ.), Մի ջազ գային 

է կո լա գի ա կան ան վտան գու թյան ա կա դե մի այի (2009 թ.), Ռու սաս տա-

նի բնա կան գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի (1998 թ.), Մի ջազ գային 

բնու թյան և հա սա րա կու թյան ա կա դե մի այի (1998 թ.), ՀՀ ին ժի նե րա-

կան ա կա դե մի այի (2015 թ.) ան դամ է: Մ. Ե րի ցյա նը 1971-1978 թթ. 

աշ խա տել է ՀՀ պոլիմերային սո սինձ նե րի պետական ի նս տի տու տում 

(Վա նա ձոր` ՊՍՊԻ), որ պես լա բո րա տո րի այի, ա պա բաժ նի վա րիչ 

(1978-1982 թթ.), ի սկ  1983-1987 թթ. աշ խա տել է Լե նինգ րա դյան Օխ-

տինս կի գի տաար տադ րա կան մի ա վոր ման Պլաստ պո լի մե րի լա բո-

րա տո րի այի վա րիչ: 1987 թ. ը նտր վել է Ա բո վյա նի ան վան Հայ կա կան 

ման կա վար ժա կան ի նս տի տու տի քի մի այի և նրա դա սա վանդ ման 

մե թո դի ա կայի ամ բի ո նի վա րիչ  (1987-2002 թթ.), ա պա նույն ի նս տի-

տու տի Կեն սա բա նու թյան և քի մի այի ֆա կուլ տե տի դե կան (1989-2002 

թթ.), այ նու հետև 2002-2011 թթ. աշ խա տել է այդ ի նս տի տու տի ու սում-

նա կան աշ խա տանք նե րի գծով պրո ռեկ տոր, ի սկ 2011 թ. առայսօր քի-

մի այի ամ բի ո նի վա րիչն է: Նրա կող մից հրա տա րակ վել են մոտ 300 

գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ: Պարգ ևատր վել է «Ա նա նի ա Շի րա կա-

ցի» մե դա լով (2003 թ.) և ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի պատ վոգ րով (2014 թ.): 

Պրոֆ. Մ. Լ. Ե րի ցյա նը որ պես Ե ՊՀ կադր կա պի մեջ է հա մալ սա րա նի 

գոր ծըն կեր նե րի հետ:

Հայ օրգանիկ քիմիկոսներից է աշ խար հահռ չակ գիտնական Ի վան 

(Հով հան նես) Լյուդ վի գի Կնու նյան ցը (1906 թ., Շու շի - 1990 թ. Մոսկ-

վա), ով վեր ջին 100 տար վա խո շո րա գույն, մի ջազ գային ա մե նա բարձր 

մա կար դա կի հայ քի մի կոսն է: Նա մեծ գի տատեխ նի կա կան նվա ճում-

նե րի է հա սել քի մի այի բնա գա վա ռում, դառ նա լով ֆտո րօր գա նա կան 

մի ա ցու թյուն նե րի քի մի այի հիմ նա դի րը: Ծն վել է պատ մա կան Ար ցա-
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խում (Շու շի) պրո ֆե սի ո նալ հե ղա փո խա կան նե րի ըն տա նի քում,  սա-

կայն Հով հան նես Կնու նյան ցը ը նտ րել է այլ ու ղի: Սո վո րել է Մոսկ վայի 

Բաու մա նի ան վան ի նս տի տու տում (1923-1928 թթ.) և ա վար տե լուց 

հե տո աշ խա տել ԽՍՀՄ ԳԱ օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի տու տում` 

բու սա կան և կեն դա նա կան ծագ ման նյու թե րի սին թե զի ու հե տա զո-

տու թյան լա բո րա տո րի ա յում, զու գա հե ռա բար աշ խա տե լով նաև Քի-

մի ա կան պաշտ պա նու թյան ռազ մա կան ա կա դե մի ա յում (1930-1953 

թթ.): 1954 թվա կա նից նա տե ղա փոխ վել է Տար րօր գա նա կան մի ա ցու-

թյուն նե րի ի նս տի տուտ` որ պես ֆտո րօր գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի 

լա բո րա տո րի այի վա րիչ: Քի մի ա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր է դար-

ձել 1939 թ., պրո ֆե սոր` 1939 թ., ԽՍՀՄ ԳԱ թղ թա կից ան դամ` 1946 

թ., ա կա դե մի կոս` 1953 թ., ճար տա րա գետ-գե նե րալ-մայոր` 1949 թ., 

Սո ցի ա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս` 1966 թ., Լե նի նյան (1972 թ.) 

և Ստա լի նյան (1943 թ., 1948 թ., 1950 թ.) մր ցա նակ նե րի դափ նե կիր: 

Ստա ցել է Լե նի նի, Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խու թյան, Կար միր դրո շի, 

Աշ խա տան քային կար միր դրո շի և Կար միր ա ստղ շքան շան ներ և մի 

շարք մե դալ ներ: Նրա գի տա կան աշ խա տանք նե րը հիմ նա կա նում վե-

րա բեր ում են F, S, P պա րու նա կող հե տե րո ցիկ լային մի ա ցու թյուն նե-

րի սին թե զին, դրանց քի մի ա կան փո խար կում նե րին և կի րա ռու թյուն-

նե րին: Մշա կել է պի րի դի նի օ ղակ զա նա զան խմ բեր ներ մու ծե լու նոր 

ե ղա նակ ներ, հայտ նա գոր ծել γ-ա ցե տոպ րո պիլս պիր տի ստաց ման 

ե ղա նակ, ո րը կի րառ վել է հա կա մա լա րի ային պատ րաս տուկ նե րի և 

վի տա մին B
1 
-ի ար տադ րու թյան հա մար: Ա կա դե մի կոս Հ. Լ. Կնու նյան-

ցին են պատ կա նում կապ րո լակ տա մի գծային պո լի մե րի (կապ րո նի) 

ստա ցու մը և նայ լո նի ար տադ րու թյան ա ռան ձին նյու թի` ա դի պո նիտ-

րի լի ստաց ման ե ղա նա կի մշա կու մը (1958 թ.): Նրա ղե կա վա րու թյամբ 

սին թեզ վել են կար ևոր դե ղա մի ջոց ներ` Էք լոր բու թիլ, Պա պեն ցիլ, Լո-

ֆե նալ և Հեք սա ֆոս ֆա միդ նյու թե րը ու օգ տա գործ վել քաղց կե ղի ո րոշ 

տե սակ նե րի բուժ ման հա մար: Հ.Լ. Կնու նյան ցը ֆտո րօր գա նա կան 

մի ա ցու թյուն նե րի սին թե զի բնա գա վա ռում հիմ նադ րել է Մեծ դպ րոց, 

նրա կող մից հայտ նա գոր ծած սին թե զի ե ղա նակ նե րը և սին թեզ ված 

նյու թերն ու նեն թե՛ տե սա կան, թե՛ կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն ներ: 

Ա կա դե մի կոս Հ.Լ. Կնու նյան ցը շուրջ 200 գի տա կան հայտ նա գոր-

ծու թյուն նե րի և գյու տե րի հե ղի նակ է, ո րոնք ի րենց ար ժե քը չեն կորց-

րել նաև ներ կա յումս: Նա ե ղել է իր կող մից հիմ նադ րած` “Журнал 
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Всесоюзного хмического обшества им. Д.И. Менделеева” հան դե սի 

(1955-1956 թթ.), “Краткая химическая энциклопедия”-ի (հա տոր 1-5, 

1961-1967 թթ.) գլ խա վոր խմ բա գի րը, ի նչ պես և “Journal of Flourine 
chemistry”-ի (1972 թ.), “Знание сила”-ի և “Биологический журнал”-ի, 

“Большая советская энциклопедия”-ի (1988-1990 թթ.) խմբագ րա-

կան խոր հուրդ նե րի ան դամ: Ե ղել է նաև պե տա կան մր ցա նա կա-

բաշ խու թյուն նե րի, փոր ձազնն ման հանձ նա ժո ղով նե րի, հայ կա կան 

և ար տերկր նե րի գի տա կան ըն կե րու թյուն նե րի ան դամ: Նրա մա սին 

“Пути к незнаемое” հան դե սում գիրք  են տպագրել` Несмеянов А.Н, 
Кабачник М.Н. Академик Кнунянц, сб.4, М., 1964. 

Ա կա դե մի կոս Հ. Կնու նյան ցը մշ տա պես կա պի մեջ է ե ղել ՀՀ քի-

մի կոս նե րի և նշա նա վոր պե տա կան գոր ծիչ նե րի հետ, նպաս տել իր 

խոր հուրդ նե րով ու ա ջակ ցու թյամբ: Ե ղել է քի մի այի հա մաշ խար հային 

դեմ քե րից մե կը և այդ պի սին էլ մնում է, մշ տա պես հա րու ցե լով մեծ հի-

աց մունք և հպար տու թյուն:

 Նուրբ օր գա նա կան և դե ղա գի տա կան քի մի ա: Կեն սա բա նո րեն 

ակ տիվ նյու թե րի և դե ղա տե սակ նե րի ա ռա ջին սին թեզ նե րը ՀՀ-ո ւմ ի րա-

կա նաց վել են 1930-ա կան, և հատ կա պես 1940-ա կան թվականներին, 

ա կա դե մի կոս Ա. Մն ջո յա նի կող մից Եր ևա նի բժշ կա կան ի նս տի տու-

տում, որ տեղ ստաց ում և ար տադ րու թյան մեջ է ին ներդնում ռազ-

մա ճա կա տին ու թի կուն քին ան հրա ժեշտ դե ղա նյու թեր: Այդ աշ խա-

տանք նե րը հե տա գա յում ծա վալ վե ցին Ա.Մն ջո յա նի ղե կա վա րու թյամբ 

ստեղծ ված Բժշկա կան ի նս տի տու տի քի մի ա դե ղա գոր ծա կան լա բո-

րա տո րի ա նե րում, ի սկ 1957 թ.-ից՝ ՀԽՍՀ ԳԱ հա մա կար գում Ա.Մն-

ջո յա նի ջան քե րով ստեղծ ված Նուրբ օր գա նա կան քի մի այի  ի նս տի-

տու տում  (ՆՕ ՔԻ, 1971 թ. Ա. Մն ջո յա նի ան վան): Այն տեղ կա տար վող 

գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը նպա տա կաուղղ ված է ին և՛ ստաց-

վող քի մի ա կան մի ա ցու թյուն նե րի  կա ռուց ված քի, և՛ դրանց կեն սա բա-

նա կան ակ տի վու թյան կապն ար տա հայ տող օ րի նա չա փու թյուն նե րի 

բա ցա հայտ մա նը և ան հրա ժեշտ հատ կու թյուն նե րով դե ղա մի ջոց նե րի 

ստաց մա նը, որ պես հե տա զո տու թյան օբյեկտ ներ ը նտ րե լով կեն սա բա-

նո րեն ակ տիվ բնա կան նյու թե րը և դրանց նմա նակ նե րը: Ցույց է տր-

վել, որ ե րկ հիմն կար բո նաթ թու նե րի ա ծան ցյալ նե րը կեն սա բա նա կան 

ակ տի վու թյուն ու նե ցող նյու թեր են: Պարզ վել է, որ սա թաթթ վի ե րկ մե-

թի լա մի նաէ թի լէս թերն ու նի ու ժեղ կու րա րե նան ման հատ կու թյուն, ի սկ 
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խցա նաթթվի ե րկ մե թի լա մի նաէ թի լէս թե րի ե րկյոդ մե թի լատն էլ ու նի 

շնչա ռա կան կենտ րո նը գրգ ռող հատ կու թյուն: Այդ նյու թե րից ա ռա ջի-

նը` դի է թի լի նը, օգ տա գործ վեց բժշ կու թյան մեջ կրծքա վան դա կի վի րա-

հա տու թյուն նե րի ժա մա նակ որ պես մկա նային թու լաց նող մի ջոց (մի ո-

ռե լաք սանտ), ե րկ րոր դը` սու բե խո լի նը, որ պես շն չա ռու թյու նը խթա նող 

նյութ: Տե ղա կալ ված քա ցախաթ թու նե րի և ֆե նո լաթ թու նե րի ա մի նաէս-

թեր նե րի խո լի նա քայ քայիչ և հան գու ցա մե կու սիչ հատ կու թյուն նե րի 

հե տա զո տու թյուն նե րի հի ման վրա ցույց է տր վել, որ ա մի նաս պիր-

տային բա ղադ րի չի կա ռուց ված քի փո փո խու թյու նը հան գեց նում է 

դրանց կեն սա բա նա կան ակ տի վու թյան ի հայտ գա լուն և մե ծաց նում 

ազ դե ցու թյան տևո ղու թյու նը: Այդ հե տա զո տու թյուն նե րով սին թեզ վել 

են գանգ լե րոն և քվա տե րոն դե ղա տե սակ նե րը, ո րոնք օգ տա գործ վե լ 

են կրծ քային հեղ ձու կի և խո ցային հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման հա-

մար (պ րոֆ. Ա. Մն ջո յան): Ի սկ ֆե նիլ քա ցա խաթթ վային ա մի նաէս թեր-

նե րի հի ման վրա սին թեզ վել են ին դո լի շար քի ա մի նա մի ա ցու թյուն ներ, 

մոր ֆի նի ա ծան ցյալ ներ, նոր ալ կա լոիդ ներ և այլ մի ա ցու թյուն ներ, որ-

պես հանգս տաց նող և հո գե բու ժա կան ին դո լային տե սա կի մի ջոց ներ 

(ՀՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ Գ. Թադ ևո սյան): Ստեղծ վել են սիր տա նո-

թային, ստա մոք սաա ղի քային, կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար-

գե րի հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման մի ջոց ներ` Ար փե նալ, Մես ֆե նալ, 

Ֆոբ րո մե գան ա նուն նե րով: Ստաց վել է նաև հա կա տու բեր կուլյո զային 

դե ղա մի ջոց` Նա լե ցի նը, ո րը օգ տա գործ վել է հատ կա պես կո կոր դի 

տու բեր կուլյո զը բու ժե լու հա մար (ա կա դե մի կոս Ա. Մն ջո յան):

 Այդ ի նս տի տու տում մեծ է ե ղել ա կա դե մի կոս Ս. Վար դա նյա նի դե-

րը բու ժա կան մի ջոց նե րի սին թե զի և հե տա զո տու թյան ո ւղ ղու թյամբ` 

ա ռանձ նա պես Ա.Մն ջո յա նի վախ ճա նից հե տո նրա տնօ րեն ե ղած 

ժա մա նա կաշր ջա նում: Նրա ղե կա վա րու թյամբ նոր թափ ստա ցան 

ա րիլալ կի լա մին նե րի, ի զո խի նո լի նի ա ծան ցյալ նե րի, ին դո լի, պի-

րի մի դի նի, S, N, O պա րու նա կող հե տե րո ցիկ լիկ մի ա ցու թյուն նե րի, 

ա մի նաթ թու նե րի, պեպ տիդ նե րի, կի սա սին թե տիկ հա կա բի ո տիկ նե-

րի, բու սա կան ծա գում ու նե ցող մի ա ցու թյուն նե րի սին թե զը և հե տա-

զո տու թյուն նե րը: Այդ ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հի ման 

վրա ստեղծ վե ցին կենտ րո նա կան նյար դային հա մա կար գի վրա ը նտ-

րո ղա բար ներ գոր ծող դե ղա մի ջոց ներ: Է պի լեպ սի այի բուժ ման հա-

մար` Պո ֆե մի դը, նյար դա բոր բե րի, հյուս կա բոր բե րի, ռա դի կու լիտ նե-
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րի և նյար դային այլ հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման հա մար` Թի ո դի նը, 

տաս ներ կու մատ նյա ա ղի քի խո ցի բուժ ման հա մար` Դի մե կու մա րո նը: 

ՆՕՔ ի նս տի տու տում ստեղծ վել են նաև հա կաու ռուց քային, հա կա-

բի ո տի կային, հա կա ման րէ ային դե ղա տե սակ ներ: Հայտ նա բեր վել են 

նախ կի նում ան հայտ կոն դեն սաց ված հե տե րո ցիկ լային մի ա ցու թյուն-

ներ, ո րոնք բարձ րար դյու նա վետ հանգս տաց նող և հա կաջ ղայ նային 

դե ղա մի ջոց ներ են (ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ Ա. Նո րա վյան): Նուրբ 

օր գա նա կան քի մի այի բնա գա վա ռում ար դյու նա վետ աշ խա տանք ներ 

են տար վել նաև ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս Վ. Դով լա թյա նի ղե կա վա-

րու թյամբ Հայ կա կան գյու ղատն տե սա կան ի նս տի տու տում: Այն տեղ 

իրականացվել են օր գա նա կան պես տի ցի դային մի ա ցու թյունների 

սին թե զը և հետազոտել դրանց ակ տի վու թյու նը բա ցա հայ տող օ րի նա-

չա փու թյուն նե րը` որ պես գյու ղատն տե սա կան բույ սե րի պաշտ պա նու-

թյան մո լա խո տաս պան մի ջոց ներ, ո րոն ցից կար ևոր ներն են ե ռա զի նի 

և թի ա զո լի դի նի ա ծան ցյալ նե րը` մե տա զի նը և ֆե նա գո նը:

 Վեր ջին տաս նա մյակ նե րում նուրբ օր գա նա կան և դե ղա գի տա կան 

քի մի այի ո ւղղ վա ծու թյամբ մեծ ծա վա լի գիտահետազոտական և կի-

րա ռա կան բնույ թի աշ խա տանք ներ են տար վում Եր ևա նի կեն սա տեխ-

նո լո գի այի գիտահետազոտական ի նս տի տու տում և ԵՊՀ-ում պրոֆ. 

Ա. Սա ղյա նի  ղե կա վա րու թյամբ: 

 Ֆի զի կա կան քի մի ա: Քի մի այի այս ո ւղ ղու թյան ու սում նա գի տա-

կան աշ խա տանք նե րը սկս վել են ԵՊՀ-ի կազ մա վո րու մից հե տո, քի մի-

ա կան գի տու թյան մեծ նվի րյալ պրոֆ. Լևոն Ա լեք սանդ րի Ռո տի նյա-

նի (1979-1964թթ.) կող մից, ով ա ռա ջի նը ե ղել է իր կող մից նոր կազ-

մա կեր պած Ֆի զի կա կան, Ա նօր գա նա կան և Ա նա լի տիկ քի մի ա նե րի 

ամ բի ո նե րի վա րի չը 1923-1938 թթ.: Նա լի ար ժեք տի րա պե տել է այդ 

ե րեք մաս նա գի տու թյուն նե րին, թե՛ ու սում նա կան, թե՛ գի տա կան ո ւղ-

ղու թյուն նե րով: Պրոֆ. Լ. Ռո տի նյա նը  իր լա վա գույն ա շա կերտ նե րից 

Հով հան նես Հա կո բի Չալ թի կյա նի հետ մի ա սին 1927 թ. Ե ՊՀ-ում վե-

րա կազ մա վորեցին ա վե լի բարձր մա կար դա կի ա ռան ձին գոր ծող Ֆի-

զի կա կան և կո լոի դային քի մի այի ամ բի ոն` Լ. Ռո տի նյա նի ղե կա վա-

րու թյամբ (1927-1938 թթ.), այ նու հետև այդ ամ բի ո նի վա րի չը դար ձավ 

Հ. Չալ թի կյա նը (1939-1972 թթ.): 

Լ. Ռո տի նյա նը ե ղել է ականավոր գիտ նա կան, քի մի այի խո շոր գի-

տակ և Ս. Ղամ բա րյա նի հետ մի ա սին զար գաց րել  ու լու ծե լ են քի-
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մի ա կան (բու հա կան, գի տա կան և ար դյու նա բե րա կան) շատ կար ևոր 

խն դիր ներ, ի նչ պես մեր հա մալ սա րա նում ու դրա բա զայի վրա ստեղծ-

ված բու հե րում, այն պես և ի րենց կող մից ստեղծ ված քի մի ա կան ամ-

բի ոն նե րում, լա բո րա տո րի ա նե րում և ար տադ րա կան հիմ նարկ-ձեռ-

նար կու թյուն նե րում: Լ. Ռո տի նյա նի ա ռա ջին հե տա զո տու թյուն նե րը 

Ֆի զի կա կան քի մի այի ամ բի ո նում վե րա բեր ել են քի մի ա կան թեր մո դի-

նա մի կային, ո րի ո ւղ ղու թյամբ այն ժա մա նակ նե րում ՀՀ-ո ւմ մեծ նվա-

ճում նե րի հա սավ  նաև Լ. Ռո տի նյա նի և Ս. Ղամ բա րյա նի ա շա կերտ 

Ա լեք սանդր Հա կո բյա նը (1904-1987 թթ.), ո ւմ գիտահետազոտական 

աշ խա տանք նե րը նվիր ված է ին ա ցե տի լե նի քի մի ային: Նա աշ խա տել 

է Եր ևա նի պո լի տեխ նի կ ինստիտուտում, իսկ 1976 թ. ընտրվել է ՀԽՍՀ 

ԳԱ ա կա դե մի կոս: Պրոֆ. Ս. Ղամ բա րյա նի հե տա զո տու թյուն նե րը 

(դեռևս Գեր մա նի ա յում ե ղած ժա մա նակ նե րից) օր գա նա կան լու ծիչ-

նե րում օր գա նա կան նյու թե րի, հատ կա պես, ա մի նա մի ա ցու թյուն նե րի 

օք սի դա ցու մը գե րօք սիդ նե րով, կան խո րո շե ցին ֆի զի կա կան օր գա նա-

կան քի մի այի զար գա ցու մը ՀՀ-ո ւմ և մասնավորապես Ե ՊՀ-ո ւմ: Բեն-

զոիլ պե րօք սի դի ու ա մին նե րի փո խազ դե ցու թյան կի նե տի կայի և մե-

խա նիզ մի բա ցա հայ տու մը պրոֆ. Ս. Ղամ բա րյա նի սի րե լի ա շա կերտ 

Հ. Չալ թի կյա նի կող մից 1939 թ. դար ձան համալսարանի Ֆի զի կա կան 

քի մի այի ամ բի ո նի գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ե լա կե տը: Գի-

տա կան նմա նա տե սակ աշ խա տանք նե րը շա րու նակ վե ցին եր կար 

տա րի ներ նրա ա շա կերտ նե րի կող մից` մինչև ներ կա ժա մա նակ նե րը: 

Այդ աշ խա տանք նե րով դր վեց  կի նե տի կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 

սկիզ բը ՀՀ-ո ւմ, ո րը դար ձավ ֆի զի կա կան քի մի այի հիմ նա կան գի տա-

կան ո ւղ ղու թյու նը, ո րի նպա տակն էր բա ցա հայ տել մո լե կու լի ռե ակ-

ցաու նա կու թյան և կի նե տ ի կա կան մե ծու թյուն նե րի միջև ե ղած կա պը, 

ի նչ պես նաև ռե ակ ցի ա նե րի մե խա նիզ մը: Այդ ո ւղ ղու թյամբ կա տար վե-

ցին բազ մաբ նույթ աշ խա տանք ներ: Բայց հարկ է նշել, որ ֆիզ քի մի այի 

ամ բի ո նում պրոֆ. Հ. Չալ թի կյա նի ղե կա վա րու թյամբ կա տար վել են 

նաև ա ցե տի լե նի քի մի ային նվիր ված կար ևոր գի տա կան և կի րա ռա-

կան բնույ թի աշ խա տանք ներ Եր ևա նի սին թե տիկ կաու չու կի գոր ծա-

րա նի ստեղ ծու մից հե տո, որ տեղ եր կար տա րի ներ հա մա տե ղու թյամբ 

աշ խա տել է Հ. Չալ թի կյա նը, ու սում նա սի րե լով ա ցե տի լե նի դի մեր ման, 

վի նի լա ցե տի լե նի  հիդ րոք լոր ման կա տա լի տիկ ռե ակ ցի ա նե րի մե խա-

նիզմ նե րը: Կար ևոր էր կուպ րու կա տա լի զի բնա գա վա ռի հե տա զո տու-
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թյու ննե րը, ո րոնք ամ փոփ վե ցին Հ. Հ. Չալ թի կյա նի « Կուպ րու կա տա-

լիզ» (1963 թ.) մե նագ րու թյու նում, ո րը 1966 թ.-ին թարգ ման վել է նաև 

Ա ՄՆ-ո ւմ:

Պ րոֆ. Հ. Չալ թի կյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ և ղե կա վա րու թյամբ 

1959 թ. Ե ՊՀ ֆիզ քի մի այի ամ բի ո նին կից ստեղծ վեց հա մա մի ու թե նա-

կան նշա նա կու թյան պո լի մեր ման պրո ցես նե րի կի նե տի կայի պրոբ-

լե մային լա բո րա տո րի ա: Պո լի մեր ման պրո ցես նե րում հիմ նա կան 

հա րու ցիչ ներ օգ տա գործ վե ցին ա մին-գե րօք սիդ հա մա կար գե րը: Բա-

ցա հայտ վե ցին այդ հա մա կար գե րում ռե ակ ցի ա նե րի ա րա գու թյան և 

մե խա նիզ մի կախ վա ծու թյու նը բա ղադ րիչ նե րի կա ռուց ված քից և ռե-

ակց ման պայ մա ննե րից: Ցույց է տր վել, որ ռե ակ ցի այի ա ռա ջին փու-

լում գո յա նում է ա մին-գե րօք սիդ կոմպ լեք սը, այ նու հետև տե ղի է ու-

նե նում ա մի նից մեկ (ռա դի կա լային մե խա նիզմ) կամ եր կու (ոչ ռա դի-

կա լային մե խա նիզմ) է լեկտ րո նի ան ցում գե րօք սի դին, որ տեղ է ա կան 

դեր է կա տա րում նաև ռե ակց ման մի ջա վայ րը կամ լու ծի չը (պ րոֆ. Ն. 

Բեյ լե րյան): Հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րում, կա տա րե լով ա մին+ 

 հիդ րո գե րօք սիդ և ա մին+ հիդ րո պե րօք սիդ+M(II) հա մա կար գե րի կի-

նե տի կա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը, ա ռա ջին ան գամ պարզ վեց, որ 

ա մի նաս պիրտ նե րի և ա մին-մե տա ղի ոն կոմպ լեքս նե րի ազ դե ցու թյամբ 

ջրային մի ջա վայ րում տե ղի է ու նե նում հիդ րո գե րօք սիդ նե րի կա տա-

լի տիկ քայ քա յում հի մա կա նում ոչ ռա դի կա լային մե խա նիզ մով (Ս. 

Գրի գո րյան): Ստաց ված ար դյունք նե րը հնա րա վոր դարձ րին ա մի նա-

սպիրտ+ մե տա ղի ոն կա տա լի տիկ հա մա կար գե րը օգ տա գոր ծել որ պես 

քլո րոպ րե նային լա տեքս նե րի է ժան և ոչ թու նա վոր ջեր մա- և լու սա-

կա յու նա ցու ցիչ ներ (Ս. Գրի գո րյան,, Ն. Բեյ լե րյան, Ա. Գևոր գյան, Գ. 

Մար տի րո սյան): Այդ տա րի նե րին ֆի զի կա կան քի մի այի ամ բի ո նում 

ու սում նա սիր վել են նաև ա մի նաս պիրտ նե րի ներ կա յու թյամբ կա լի ու-

մի գեր սուլ ֆա տի և բեն զոիլ գե րօք սի դի քայ քայ ման ռե ակ ցի ա նե րը, 

ո րոնք ըն թա նում են նաև շղ թա յա կան մե խա նիզ մով:

ԵՊՀ ֆի զի կա կան քի մի այի ամ բի ո նում հե տա զոտ վել են մա կեր-

ևու թային ակ տիվ նյու թե րի (ՄԱՆ) ջրային լու ծույթ նե րում (է մուլ սի ա-

նե րում) օք սի դաց ման և պո լի մե րաց ման ռե ակ ցի ա նե րի կի նե տի կայի 

ու մե խա նիզ մի հիմ նախն դիր նե րը (Լ. Մելքոնյան, Ջ. Գրի գո րյան, Յ. 

Նալ բան դյան, Ռ. Հա րու թյու նյան):

 Ֆի զի կա կան քի մի այի ամ բի ո նում կա տար վել են նաև լա զե րային 
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ճա ռա գայ թու մով մո նո մեր նե րի և լցա նյու թե րի մա կեր ևույ թի ակ տի-

վաց ման ո ւղ ղու թյամբ ֆի զի կա քի մի ա կան նոր ու սում նա սի րու թյուն ներ 

(Ռ. Չալ թի կյան): 

ԵՊՀ քի մի ա կան թեր մո դի նա մի կայի և մո լե կու լի կա ռույ ցի, տե սա-

կան քի մի այի, Կա տա լի զի և տեխ նի կա կան քի մի այի նշ ված հեր թա-

կան ան վա նում նե րով ամ բի ոն նե րում, սկ սած 1964 թ.-ից  ամ բի ո նի վա-

րիչ  պրոֆ. Կ. Խա չա տու րյա նի (1964-1984 թթ.), այ նու հետև` Կա տա-

լի զի ու տեխ նի կա կան քի մի այի ամ բի ո նի վա րիչ պրոֆ. Ա. Մու շե ղյա նի 

(1987-1993 թթ.) ղե կա վա րու թյամբ կա տար վել են շատ հե տաքր քիր 

գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ: Հե տա զոտ վել են մի շարք 

բազ մա բա ղադ րիչ հա մա կար գե րի տա րա սեռ կա տա լի զի եր ևույթ ներ, 

հայտ նա բեր վել են պինդ նյու թե րի մա կար ևույ թի վրա ա ցե տի լե նային 

մի ա ցու թյուն նե րի փո խարկ ման նոր օ րի նա չա փու թյուն ներ, մշակ վել 

են կի րա ռա կան հար ցեր: Ամ բի ո նում տե սա կան բնույ թի գի տա կան 

աշ խա տանք ներ են կա տա րել պրոֆ. Կ. Խա չա տու րյա նը և պրոֆ. Հ. 

Դավ թյանը: Պրոֆ. Կ. Խա չա տու րյա նի գի տա կան աշ խա տանք նե րը 

վե րա բեր ում են քի մի ա կան թեր մո դի նա մի կային և քվան տային քի մի-

ային, ի նչ պես նաև հր թի ռային շար ժիչ նե րում վա ռե լա նյու թի այր ման 

ու գա զային պրո ցես նե րի տե սու թյան հար ցե րին: Ա ռանձ նա պես պետք 

է նշել ամ բի ո նի պրո ֆե սոր Հ. Դավ թյա նի գի տա կան գոր ծու նե ու թյու-

նը, ով ու սում նա սի րու թյուն ներ է կա տա րել քվան տային քի մի այի, 

թերմո դի նա մի կայի, տե սա կան ֆի զի կայի, կի նե տի կայի և կա տա լի զի 

ո ւղ ղու թյուն նե րով: Նա մշա կել է խմ բե րի տե սու թյու նը քվան տային քի-

մի ա յում կի րա ռե լու ե ղա նա կը: Այ նու հետև այդ ամ բի ո նի վա րիչ է դար-

ձել դոց. Գրի գոր Գրի գո րյա նը (1994-2002 թթ.), ո ւմ ամ բի ո նի վա րի-

չու թյան ժա մա նակ գիտահետազոտական աշ խա տանք նե րը հիմ նա-

կա նում տար վել են մե տա ղա կան և մե տա ղօք սի դային կոմպ լեք սային 

կա տա լի զա տոր նե րի սի լի կա գե լային կլա նիչ նե րի սին թե զի ու հատ կու-

թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն ների, ի նչ պես նաև քի մի ա կան տե ղա-

փոխ ման (տ րանս պոր տային) ռե ակ ցի աե րի կի նե տի կայի ու սում նա-

սիր ման ո ւղ ղու թյուն նե րով (Օ. Քա մա լյան, Գ. Գրի գո րյան և ու րիշ ներ): 

ԵՊՀ ա նօր գա նա կան քի մի այի ամ բի ո նում (1989-2015 թթ.) պրոֆ. 

Ս. Գրի գո րյա նի ղե կա վա րու թյամբ տար վել են բազ մաբ նույթ հե տա-

զո տու թյուն ներ (Բա զային լա բո րա տո րի այի բյու ջե տային, նպա տա-

կային, մի ջազ գային գի տա կան շր ջա նակ նե րում), նվիր ված կոմպ-

լեք սային բնույ թի մի ա ցու թյուն նե րի սին թե զին հա մա սեռ և տա րա սեռ 
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հա մա կար գե րում:

 Դեռևս 1940-ա կան թթ. Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տու-

տում կա տար վել են է լեկտ րա քի մի ա կան պրո ցես նե րի և ռե ակ ցի ա-

նե րի ու սում նա սի րու թյուն ներ: Տար վել են խիտ լու ծույթ նե րի է լեկտ-

րա հա ղոր դա կա նու թյան չափ ման և Ֆտորաջ րած նա կան լու ծույթ-

նե րում է լեկտ րա քի մի ա կան սին թե զին և հե տա զո տու թյա նը նվիր ված 

գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ` պրոֆ. Լ. Ա նդ րո պով (1913-

1980 թթ.) և ու րիշ ներ: 1950-ա կան թվականներին Պո լի տեխ նի կա-

կան ի նս տի տու տում Ա. Ալ չու ջյա նը (1906-1974 թթ.) իր գոր ծըն կեր-

նե րի հետ զար գաց րել է հիմ նա կա նում տա րա սեռ կա տա լի զի գծով 

գիտահետազոտական աշ խա տանք նե րի ֆի զի կա քի մի ա կան հե տա-

զո տու թյուն նե րը:  

Եր ևա նի « Նաի րիտ» ԳԱՄ-ո ւմ գոր ծող «Պո լի մերների ՀԳՀԻ»-ում 

մա կեր ևու թային ակ տիվ նյու թե րի (ՄԱՆ) մի ցե լային լու ծույթ նե րի և 

լիոտ րոպ հե ղուկ բյու րեղ նե րի ֆի զի կա քի մի ա կան ու սում նա սի րու-

թյուն նե րի հի ման վրա ստեղծ վե լ է մի ցե լային հա մա կար գե րի կա-

ռուց ված քը բնու թագ րող տե սու թյուն (պ րոֆ. Լ.Մել քո նյան, ՀՀ ԳԱ 

ա կադ. Ա. Շա հի նյան): Այդ հա մա կար գե րը օգ տա գործ վե ցին մի ցե-

լային-է մուլ սի ոն պո լի մեր ման պրո ցես նե րում սին թեզ վող պո լի մեր նե րի 

հատ կու թյուն նե րը կար գա վո րե լու նպա տա կով (պ րոֆ. Լ.Մել քո նյան և 

այլք):

Պ րոֆ. Ռ.Վար դա նյա նի ղե կա վա րու թյամբ գիտահետազոտական 

աշ խա տանք ներ են կա տար վել Գո րի սի ֆի զի կա տեխ նի կա կան 

կենտրոնում և Գո րի սի պե տա կան հա մալ սա րա նում: Պրոֆ. Վար դա-

նյա նը քի մի ա կան կի նե տի կայի գծով լա վա գույն և ճա նաչ ված մաս-

նա գետ նե րից է, ով աշխատելով Գորիսում եր կար ժա մա նակ (սկ սած 

1971 թ.) հա ջո ղու թյամբ զբաղ վում է հիդ րո պե րօք սիդ նե րի քայ քայ ման 

կի նե տի կայով և ռե ակ ցի ա նե րի մե խա նիզմ նե րի բա ցա հատ մամբ տա-

րա տե սակ մո դե լային և բնա կան (բու սա կան դե ղա տե սա կային) հա-

մա կար գե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րով:

Պ րոֆ. Ռ. Վար դա նյա նը ծն վել է 14.04.1941 թ. Սյու նի քի մար զի 

Տաթև գյու ղում: 1962 թ. ըն դուն վել է Ե ՊՀ քի մի այի ֆա կուլ տե տը և 4-րդ 

կուր սից ու սու մը շա րու նա կել Մոսկ վայի պետ հա մալ սա րա նում: 1968 

թ. ըն դուն վել է աս պի րան տու րա ԳԱ քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու-

տի Չեռ նա գա լով կայի մաս նա ճյու ղում, 1971 թ. պաշտ պա նել է թեկ նա-

ծո ւա կան թեզ և շա րու նա կել աշ խա տել այն տեղ: Նույն թվին  հրա վիր-
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վել է Վա նա ձո րի պո լի մե րային սո սինձ նե րի պե տա կան ի նս տի տուտ 

որ պես լա բո րա տո րի այի վա րիչ, 1975 թ.-ից ե ղել է Գո րի սի ֆի զի կա-

տեխ նի կա կան կենտ րո նի լա բո րա տո րի այի վա րիչ, ի սկ 1984-1990 թթ. 

ղե կա վա րել է նշ ված կենտ րո նը: 1980-1996 թթ. աշ խա տել է որ պես ՀՀ 

ճար տա րա գի տա կան հա մալ սա րա նի Գո րի սի մաս նա ճյու ղի «Ընդ հա-

նուր տեխ նի կա կան ա ռար կա նե ր» ամ բի ո նի վա րիչ: Դոկ տո րա կան թե-

զը պաշտ պա նել է 1986 թ.-ին Չեր նո գա լով կայի գի տա կան խորհր դում: 

1996-2012 թթ. աշ խա տել է Գո րի սի հա մալ սա րա նի գի տու թյան գծով 

պրո ռեկ տոր, 2012 թ.-ից « Կեն սա բա նու թյուն և քի մի ա» ամ բի ո նի պրո-

ֆե սոր է: Հե ղի նակ է ա վե լի քան 180 գի տա կան աշխատությունների, 

նրա ղե կա վա րու թյամբ պաշտ պան վել են յոթ թեկ նա ծո ւա կան և մեկ 

դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն ներ:

 Քի մի ա կան ֆի զի կա: Քի մի ա կան ֆի զի կան որ պես քի մի ա կան գի-

տու թյան ի նք նու րույն ճյու ղի ՀՀ-ո ւմ հիմնադրել և զարգացրել է (1959-

1989 թթ.) նո բե լյան մր ցա նա կա կիր Ն. Սեմյո նո վի  ա շա կերտ, հայ 

տաղանդավոր քի մի ա կոս, ա կա դե մի կոս (1963 թ.) Ա րամ Բագ րա տի 

Նալ բան դյա նը (1908-1989 թթ.): Նա ՀՀ ԳԱ հա մա կար գում 1959 թ.-ին 

ստեղ ծեց Քի մի ա կան ֆի զի կայի լա բո րա տո րի ա, ա պա դրա հեն քի վրա 

1975 թ.-ին Քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տուտ (Ք ՖԻ), ո րը ղե կա վա րեց 

1975-1989 թթ. (ի նս տի տու տը 1990 թվից կրում է ա կա դե մի կոս Ա. Նալ-

բան դյա նի ա նու նը): Ա. Նալ բան դյա նը ծն վել է 1908 թ. Վա նա ձո րում, 

1930 թ. ա վար տել է Եր ևա նի հա մալ սա րա նի ման կա վար ժա կան ֆա-

կուլ տե տի ֆի զի կա մա թե մա տի կա կան բա ժի նը և 1931 թ. աշ խա տան քի 

ան ցել Մոսկ վա յում ԽՍՀՄ ԳԱ քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տում 

Ն. Սեմյո նո վի ղե կա վա րու թյամբ, ի սկ 1957 թ. ե ղել է նույն ի նս տի տու-

տի լա բո րա տո րի այի վա րիչ: 1959 թ. մեր հանրապետությունում ստեղ-

ծել է Քի մի ա կան ֆի զի կայի գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րի ա և 

ղե կա վա րել այն հա մա տե ղու թյամբ, այ նու հետև 1965 թ. Մոսկ վայից 

մշ տա պես տե ղա փոխ վել է Եր ևան: Նա 1967 թ .  ե ղել է ՀԽՍՀ ԳԱ քի-

մի այի բա ժան մուն քի ա կա դե մի կոս-քար տու ղա րը, 1979 թ. Նյու-Յոր-

քի ԳԱ իս կա կան ան դամ էր: Եր ևան տե ղա փոխ վե լուց հե տո ա կա դե-

մի կոս Ա. Նալ բան դյա նը ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է Ե ՊՀ քի մի ա կան 

ֆա կուլ տե տի ու սում նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյա նը աշ խա տե լով նաև 

որ պես պրո ֆե սոր Ֆի զի կա կան քի մի այի և Տե սա կան քի մի այի ամ բի-

ոն նե րում: Ա կա դե մի կոս Ա. Նալ բան դյա նի կող մից կա տար ված գի-

տա կան աշ խա տանք նե րը վե րա բեր ում են գա զա ֆազ ճյու ղա վոր ված 
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և այ լա սեր ված ճյու ղա վոր ված շղ թա յա կան ռե ակ ցի ա նե րի կի նե տի-

կայի, մե խա նիզ մի և մի ջան կյալ ու վերջ նա նյու թե րի ու սում նա սի րու-

թյուն նե րին: Քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տում ջրած նի օք սի դաց-

ման և այր ման ռե ակ ցի ա նե րի է լեկտ րո նային պա րա մագ նի սա կան 

ռե զո նան սի ե ղա նա կով հե տա զո տու թյուն նե րի մո դե լա վոր մամբ զար-

գաց վել և մշակ վել են (պ րոֆ. Ա. Հ. Ման թա շյա նի մաս նակ ցու թյամբ) 

ռե ակ ցի ա նե րի մի ջան կյալ փու լի մասնիկների (HO·, HO2· և այլն) ու 

վերջ նա նյու թե րի (մրջ նաթ թու, գե րօք սիդ ներ և այլն) ա ռա ջաց ման և 

ստաց ման ե ղա նակ ներ, ի նչ պես նաև ռա դի կալ նե րի սա ռեց ման կի նե-

տի կա կան ե ղա նակ:

Ա կա դե մի կոս ներ Ա. Նալ բան դյա նը և Ա. Ման թա շյա նը 1965-ական 

թվականներին մաս նակ ցել են Ե ՊՀ ֆի զի կա կան քի մի այի, ա պա տե-

սա կան քի մի այի ամ բի ոն նե րի ու սում նա գի տա կան աշ խա տանք նե րին, 

լի նե լով նաև ֆա կուլ տե տի գի տա կան և մաս նա գի տա կան խորհրդ նե րի 

ան դամ ներ: ՔՖ ի նս տի տու տի աշ խա տանք նե րը ա կադ. Ա. Նալ բան-

դյա նից հե տո 1990 թ.-ից ղեկավարել է քիմ. գիտ. դոկտոր (1975 թ.), 

պրո ֆե սոր (1976 թ.) Ա դոլֆ Հայ րա պե տի Ման թա շյա նը (1932 թ. ծնվ.) 

մինչև 2014 թ.: Հայ տա ղան դա վոր քի մի կոս Ա. Ման թա շյա նը ա վար-

տել է Եր ևա նի պո լի տեխ նիկ ի նս տի տու տը (1956թ.) և աշ խա տան քի 

ան ցել այն տեղ: 1958-1961 թթ. ե ղել  է Մոսկ վայի քի մի ա կան ֆի զի կայի 

ի նս տի տու տի աս պի րանտ, 1962 թ. ստացել է քիմ. գիտ. թեկ նա ծուի 

աստիճան և վե րա դար ձել Եր ևան, աշ խա տել ՔՖ լա բո րա տո րի ա-

յում որ պես գիտ քար տու ղար (1962-1973 թթ.), ա պա ՔՖ ինստիտուտի 

փոխտ նօ րեն (1974-1977 թթ.), ի սկ 1988-2014 թթ.` տնօ րեն,  ե ղել է Պո-

լի տեխ նի կա կան ի նս տի տու տի ընդ հա նուր և ա նօր գա նա կան քի մի այի 

ամ բի ո նի վա րիչ (1977-1993 թթ.): Եր կար տա րի ներ ե ղել է ՀՀ ԳԱԱ 

քի մի այի պրոբ լե մային խորհր դի նա խա գահ: Նրա գի տա կան աշ խա-

տանք նե րը հիմ նա կա նում նվիր ված են ած խաջ րա ծին նե րի և մե տաղ-

սուլ ֆի դային մի ա ցու թյուն նե րի օք դի դաց ման մե խա նիզմ նե րի բա ցա-

հայտ մա նը: 1976 թ. ար ժա նա ցել է Պե տա կան մր ցա նա կի, հե տա գա-

յում տար բեր պե տա կան պարգև նե րի: Ներ կա յումս պրո ֆե սոր  Ա. Հ. 

Ման թա շյա նը Քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տի լա բո րա տո րի այի 

վա րիչ է: 

 Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը Քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի-

տու տում, հիմ նա կա նում տար վել են ե րեք ո ւղ ղու թյուն նե րով` գա զա-

ֆազ օք սի դաց ման բարդ ռե ակ ցի ա նե րի կի նե տի կայի և մե խա նիզ մի 
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հե տա զո տու թյուն ներ, ի նք նա տա րած վող բարձ րա ջեր մաս տի ճա-

նային ա նօր գա նա կան սին թեզ, քի մի ա կան տե ղա փոխ ման (տ րանս-

պոր տային) ռե ակ ցի ա նե րի ֆի զի կա քի մի ա կան և կի նե տի կա կան ու-

սում նա սի րու թյուն ներ:

Դ րան ցից ա ռա ջի նի նպա տակն էր հե տա զո տել բարդ գազ աֆազ 

օք սի դաց ման (ջ րած նի, ած խաջ րա ծին նե րի և այլն) ռե ակ ցի ա նե րի կի-

նե տի կան և մե խա նիզ մը, ո րոնք բե րե ցին շղ թա յա կան ռե ակ ցի ա նե րի 

տե սու թյան զար գաց մա նը և ժողտն տե սու թյան հա մար կար ևոր նյու թե-

րի (ս պիրտ նե րի, գե րօք սիդ նե րի, է պօք սիդ նե րի, օր գա նա կան թթու նե րի 

և այլ մի ա ցու թյուն նե րի) ստաց ման գի տա կան հի մունք նե րի մշակ մա-

նը: Ու սում նա սիր վող այդ գոր ծըն թաց նե րում կա յուն մի ա ցու թյուն նե-

րից բա ցի ա ռա ջին ան գամ հայտ նա բեր վե ցին ռե ակ ցի ա նե րի ըն թացք-

նե րը պայ մա նա վո րող մաս նիկ ներ՝ ակ տիվ կենտ րոն ներ (բազ մա տոմ 

ռա դի կալ ներ, գե րօք սի դային ռա դի կալ ներ), հե տա զոտ վե ցին դրանց 

ա ռա ջաց ման, կու տակ ման և ծախս ման օ րի նա չա փու թյուն նե րը, ռե-

ա կա ցի ա նե րի վերջ նա նյու թե րը (Ա. Նալ բան դյան, Ի. Վար դա նյան, Ա. 

Ման թա շյան, Լ. Թա վա դյան, Թ. Ղա րի բյան և ու րիշ ներ):  Այդ հե տա-

զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րը ամ փոփ վել ե ն` Ա. Նալ բան դյա նի և Ա. 

Ման թա շյա նի « Տար րա կան պրո ցես նե րը գա զա ֆա զային դան դաղ ռե-

ակ ցի ա նե րում» (1975 թ.), Ա.Նալ բան դյա նի և Ի. Վար դա նյա նի «Օր-

գա նա կան մի ա ցու թյուն նե րի գա զա ֆա զային օք սի դաց ման պրոբ լե մի 

ժա մա նա կա կից վի ճա կը» (1986 թ.) մե նագ րու թյուն նե րում: Ա կա դե մի-

կոս Ի. Ա. Վար դա նյա նը ժա մավ ճա րային կար գով աշ խա տել է նաև 

Ե ՊՀ քի մի այի ֆա կուլ տե տում: Ի նս տի տու տում կա տար վել են նաև 

ած խաջ րա ծին նե րի հե ղու կա ֆազ օք սի դաց ման հե տա զո տու թյուն ներ 

(պ րոֆ. Լ. Թա վա դյան): Լ. Թա վա դյա նը ծնվել է 1951 թ. Եր ևանում, 

ա վար տել է Ե ՊՀ քի մի այի ֆա կուլ տե տը (1973 թ.), եղել է Մոսկ վայի 

քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տի աս պի րանտ (1973-1976 թթ.),  

պաշտ պա նել թեկ նա ծո ւա կան թեզ և վե րա դար ձել Եր ևան՝ ՔՖ ի նս-

տի տուտ, աշ խա տել որ պես Հե ղու կա ֆազ օք սի դաց ման և ա զատ ռա-

դի կա լային ռե ակ ցի ա նե րի լա բո րա տո րի այի վա րիչ, 1985 թ. դար ձել է 

ի նս տի տու տի փոխտ նօ րեն: Քիմ. գիտ. դոկտոր (1988 թ.), պրո ֆե սոր 

(1989 թ.) Լ. Թա վա դյա նը 1992 թ. հա մա տե ղու թյամբ աշ խա տել է Ե ՊՀ 

կա տա լի զի և տեխ նի կա կան քի մի այի ամ բի ո նում, որ պես պրո ֆե սոր: 

Նա ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս է  (2014 թ.),  եղել է ՔՖ ի նս տի տու տի տնօ-

րեն (2012-2018 թթ.), ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս-քար տու ղար քի մի այի 
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գծով (2016 թ.-ից): Ա կա դե մի կոս Լ. Թա վա դյա նի գի տա կան աշ խա-

տանք նե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում են հե ղուկ լու ծույթ նե րում ըն-

թա ցող ա զատ ռա դի կա լային ռե ակ ցի ա նե րին, օր գա նա կան մի ա ցու-

թյուն նե րի հե ղու կա ֆազ օք սի դաց ման ռե ակ ցի ա նե րի կա տա լի զին 

և ար գե լակ մա նը, քի մի ա կան գոր ծըն թաց նե րի մա թե մա տի կա կան 

մո դե լա վոր մա նը: Հա մա հե ղի նակ է բազ մա կենտ րոն շղ թա յա կան քի-

մի ա կան ռե ակ ցի ա նե րի ը նտ րո ղա կան ար գե լակ ման եր ևույ թի հայտ-

նա գործ մա նը (ԽՍՀՄ հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի պե տա կան գրան-

ցա մա տյան №338, 1987 թ.): Հա մա հե ղի նակ է „Анализ кинетических 
моделей химических реакционных систем. Ценностный подход”, Е. 
2005 г., մե նագ րու թյա նը: 

Եր ևա նի քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տում կա տար վող ե րկ-

րորդ ո ւղ ղու թյան գի տա կան հե տա զո տու թյունն ի նք նա տա րած վող 

բարձր ջեր մաս տի ճա նային սին թեզն է (Ի ԲՍ), ո րի ա ռա ջին հե ղի նա կը 

Խորհր դային Մի ու թյու նում ե ղել է հա յազ գի ա կա դե մի կոս Ա. Մեր ժա-

նո վը: Այն վե րա բե րում է պինդ ֆա զում ըն թա ցող բարձր ջեր մաս տի ճա-

նային այր ման ռե ակ ցի ա նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րին և նպա տակն 

է Ի ԲՍ ե ղա նա կով մշա կել դժ վա րա հալ ար ժե քա վոր ա նօր գա նա կան 

մի ա ցու թյուն նե րի և նյու թե րի ստաց ման գի տա կան հի մունք նե րը: Այդ 

ո ւղ ղու թյամբ ՀՀ-ո ւմ զբաղ վում է Ա. Մեր ժա նո վի ա շա կերտ նե րից ՀՀ 

ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ (2011 թ.), պրոֆ. Սու րեն Խա ռա տյա նը (1948 

թ. ծնվ.), աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րե լով Քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս-

տի տու տում, ի սկ 1995 թ.-ից, զու գա հե ռա բար Ե ՊՀ-ում` զար գաց նե-

լով գի տա հե տա զո տա կան այդ ո ւղ ղու թյու նը ժա մա նա կա կից բարձր 

մա կար դա կով: Քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տում տար վող եր-

րորդ գի տա կան ո ւղ ղու թյու նը` քի մի ա կան տե ղա փոխ ման (տ րանս-

պոր տային) գոր ծըն թաց նե րի ու սում նա սի րու թյուն ներն են, ո րոնք կա-

տար վել են հի մ նա կա նում ա նօր գա նա կան պինդ բյու րե ղային բնույ թի 

մե տա ղօք սիդ նե րի և ա ղե րի փո խար կում նե րի ո ւղ ղու թյամբ` մի ջին և 

բարձր ջեր մաս տի ճա նային տի րույթ նե րում գազ-պինդ ֆազ հա մա-

կար գե րում, որ պես խթա նիչ ներ օգ տա գոր ծե լով ջրած ին և օր գա նա-

կան պե րօք սիդ ներ ու այլ նյու թեր  (Ա.Բ. Նալ բան դյան, Գ. Լ. Գրի-

գո րյան, Լ. Ա. Վար տի կյան, Է.Գ. Սարգ սյան, Ա.Ն. Աբ րա հա մյան): 

Ա նօր գա նա կան նյու թե րի տրանս պոր տային փո խարկ ման պրո ցես նե-

րում և ռե ակ ցի ա նե րում ա ռա ջին ան գամ օգ տա գործ վել են հիդ րո պե-

րօք սիդ նե րը որ պես ակ տիվ խթա նիչ ներ (պ րոֆ. Գ. Գրի գո րյան, դոց. 
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Գ. Գրի գո րյան): 

 Քի մի ա կան ֆի զի կայի և ֆի զի կա կան քի մի այի բնագավառում 

նշա նա կա լի գի տա կան աշ խա տանք ներ է կա տա րել և շա րու նա կում է 

կա տա րել Վի լեն Վա ղար շա կի Ա զա տյա նը, ով ծն վել է 1931 թ. Երևա-

նում նշա նա վոր քի մի կոս Վա ղար շակ Դավ թի Ա զա տյա նի ըն տա նի-

քում: Եր ևա նում դպ րոցն ա վար տե լուց հե տո ըն դուն վել և ա վար տել է 

Մոսկ վայի Լո մո նո սո վի ան վան պե տա կան հա մալ սա րա նի քի մի այի 

ֆա կուլ տե տը (1949-1954 թթ.) և աշ խա տան քի ան ցել ԽՍՀՄ ԳԱ քի-

մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տում: Տա ղան դա վոր ե րի տա սար դը գի-

տա հե տա զո տա կան աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 

հա սել է մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի և դար ձել մի ջազ գային ճա նաչ ված 

գիտ նա կան: Քի մ. գի տ. դոկ տոր է (1978 թ.), պրո ֆե սոր (1985 թ.), Ռու-

սաս տա նի ԳԱ թղ թա կից ան դամ (2000 թ.), ՌԳԱ Կա ռուց ված քային 

մակ րո կի նե տի կայի ի նս տի տու տի (Մոսկ վա) Տա րա սեռ և շղ թա յա կան 

ռե ակ ցի ա նե րի լա բո րա տո րի այի վա րիչ (1982 թ.): Պրոֆ. Վ. Ա զա-

տյա նի գի տա կան աշ խա տանք նե րը վե րա բերում են գա զե րի այր ման 

գոր ծըն թա ցում պայ թյու նի և ճայ թու նի շար ժըն թաց նե րի ֆի զի կա քի-

մի ա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րին: Հայտ նա բե րել է այր ման ռե ակ-

ցի ա նե րում շղ թա նե րի տա րա սեռ շա րու նակ ման և ճյու ղա վոր ման եր-

ևույ թը, գա զա ֆազ ռա դի կա լաշղ թա յա կան ռե ակ ցի ա նե րի ու մա կեր-

ևույ թի վի ճա կի փո խա դարձ կա պը, ա ռա ջար կել է այդ ռե ակ ցի ա նե րի 

տե սու թյու նը: Նա Հիմ նա րար և կի րա ռա կան քի մի այի մի ջազ գային 

մի ու թյան ան դամ է, նաև Այր ման մի ջազ գային ի նս տի տու տի և ՌԳԱ 

նա խա գա հու թյան այր ման ու պայ թյու նի գի տա կան խորհր դի բյու րոյի 

ան դամ: Հե ղի նակ է բա զում հոդ ված նե րի, պա տենտ նե րի և մե նագ րու-

թյուն նե րի: ՀՀ ԳԱԱ ան դամ Վ. Ա զա տյա նի հայ րը` Վա ղար շակ Դավ-

թի Ա զա տյա նը (1904 թ. Թիֆ լիս-1984 թ. Եր ևան), նույն պես նշանավոր 

քի մի կոս է ե ղել: Նա ա վար տել է Ներ սի սյան դպ րո ցը, ա պա Եր ևա-

նի հա մալ սա րա նի գյու ղատն տե սա կան ֆա կուլ տե տը (1928 թ.), նաև 

բնա գի տա կան ֆա կուլ տե տի կեն սա բա նության (1930 թ.) և քի մի ա յի 

(1931 թ.) բա ժին նե րը: Աշ խա տել է հա մալ սա րա նում (1928-1934 թթ.) 

որ պես դա սա խոս, պրո ռեկ տոր: Ե ղել է Ա րմ ֆա նի (1943 թ.-ից ՀՀ ԳԱ) 

Քի մի այի ի նս տի տու տի տնօրեն (1939-1945 թթ.), ի սկ 1965 թ.-ից Քի-

մի ա կան ֆի զի կայի լա բո րա տո րի ա յում որ պես ա վագ գի տաշ խա տող: 

Նրա գի տա կան աշ խա տանք նե րը վե րա բերում են ա ցե տի լե նային մի-

ա ցու թյուն նե րի սին թե զին, կա տա լի տիկ ռե ակ ցի ա նե րին, տար րօր գա-
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նա կան մի ա ցու թյուն նե րի, ցիկ լոօկ տա տետ րա նի ու սում նա սի րու թյուն-

նե րին: Զբաղ վել է նաև հայե րեն քի մի ա կան տեր մին նե րի մշակ մամբ:

Քի մի ա կան ֆի զի կայի, ֆի զի կա կան քի մի այի և պո լի մեր նե րի քի-

մի այի խո շո րա գույն մաս նա գետ է աշ խար հահռ չակ գիտ նա կան 

Նի կո լայ Սեր գեյի Ե նի կո լո պյա նը (1924 թ. Ստե փա նա կերտ-1993 

թ. Հայ դել բերգ` Գեր մա նի ա, հո ւղար կա վոր ված է Մոսկ վա յում): Ն. 

Ե նի կո լո պյա նը սո վո րել է Ստե փա նա կեր տի միջ նա կարգ դպ րո ցում, 

ըն դուն վել և 3 տա րում ա վար տել է Եր ևա նի պո լի տեխ նի կի քի մի այի 

ֆա կուլ տե տը (1945 թ.)՝ ա շա կեր տե լով պրոֆ. Լ. Ռո տի նյա նին: 1946 

թ. աշ խա տել է (մինչև կյան քի վեր ջը` 1993 թ.) ԽՍՀՄ ԳԱ քի մի ա կան 

ֆի զի կայի ի նս տի տու տում՝ լի նե լով աս պի րանտ (նո բե լյան մր ցա-

նա կա կիր, ա կա դե մի կոս Ն. Ն. Սեմյո նո վի ղե կա վա րու թյամբ) և գի-

տաշ խա տո ղից դար ձել ԽՍՀՄ և բա զում ար տերկ նե րի ա կա դե մի կոս: 

 Մոսկ վայի քի մի ա կան ֆի զի կայի ի նս տի տու տում աշ խա տե լու ժա մա-

նակ զու գա հե ռա բար աշ խա տել է Մոսկ վայի ֆի զի կա տեխ նի կա կան 

ի նս տի տու տում որ պես պրո ֆե սոր, նաև ամ բի ո նի վա րիչ (1981-1993 

թթ.), ԽՍՀՄ սին թե տիկ պո լի մե րային նյու թե րի ի նս տի տու տի (1998 թ.-

ից Ե նի կո լո պյա նի ան վան) տնօ րեն` (1981-1993 թթ.): Ե ղել է ԽՍՀՄ 

ԳԱ նա խա գա հու թյա նը կից նոր սին թե տիկ նյու թե րի գծով Գի տա կան 

խորհր դի փոխ նա խա գահ, ա պա նա խա գահ` (1972-1993 թթ.), ԽՍՀՄ 

գի տու թյան և տեխ նի կայի կո մի տե ին կից Ժողտն տե սու թյան մեջ պո-

լի մեր նե րի օգ տա գործ ման Գի տա կան խորհր դի փոխ նա խա գահ, 

ա պա նա խա գահ` (1972-1993 թթ.), Պո լի մեր նե րի և կոմ պո զի տային 

նյու թե րի ինստիտուտի բաժ նի վա րիչ, ա պա տնօրեն` (1979 թ.): Մեծ է 

ա կա դե մի կոս Ն.Ա. Ե նի կո լո պյա նի գի տա կան ժա ռան գու թյու նը, նրա 

գի տա կան աշ խա տանք նե րը վե րա բեր ում են. ած խաջ րա ծին նե րի օք-

սի դաց ման շղ թա յա կան գոր ծըն թաց նե րին, ի ո նային պո լի մեր ման ռե-

ակ ցի ա նե րի կի նե տի կային և մե խա նիզ մին, մակ րո մո լե կուլ նե րի ա ռա-

ջաց ման և փո խա նակ ման վրա ֆի զի կա քի մի ա կան ազ դակ նե րի ներ-

գոր ծու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րին տա րա տե սակ պայ ման նե րում: 

Նա մշա կել է այ լա սեր ված-ճյու ղա վոր ված շղ թա յա կան օք սի դաց ման 

գոր ծըն թաց նե րի քա նա կա կան տե սու թյան հի մունք նե րը և հաս տա տել 

պար զա գույն ած խաջ րա ծին նե րի օք սի դաց ման մե խա նիզմ նե րը (Պե-

տա կան մր ցա նակ 1966 թ.): Ստեղ ծել է պինդ ֆա զային ա նի զոտ րոպ 

պո լի մեր ման տե սու թյու նը և հայտ նա գոր ծել բարձր ճնշ ման և սահ քի 

ձևա փոխ ման պայ ման նե րում օր գա նա կան նյու թե րի ստաց ման օ րի-
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նա չա փու թյուն նե րը (Լե նի նյան մր ցա նակ1980 թ.): Մշա կել է լցոն ված 

պո լի մեր նե րի ստաց ման տեխ նո լո գի ան, ստեղ ծել բարձ րա կա յուն պո-

լի մե րային նյու թե րի նոր դաս: Իր կող մից ստեղ ծած Լցո նային պո լի-

մեր նե րի ի նս տի տու տում հայտ նա գոր ծել է պինդ մար մին նե րի և պինդ 

պո լի մեր նե րի բարձր ճնշ ման տակ ա ռաձ գա կան ձևա փոխ մամբ քայ-

քայ ման եր ևույ թը և է լեկտ րա հա ղոր դիչ նյու թե րի ստաց ման ե ղա նակ 

(1981 թ.): Ն. Ե նի կա լո պյա նի առաջարկով և Լցոն նե րի ի նս տի տու-

տի պատ վե րով Ե ՊՀ ա նօր գա նա կան քի մի այի ամ բի ո նը կա տա րել է 

տնտ պայ մա նագ րային գիտահետազոտական աշ խա տանք (1987 թ.) 

պրոֆ. Ս. Գրի գո րյա նի ղե կա վա րու թյամբ: 

Ա կա դե մի կոս Ն.Ա. Ե նի կո լո պյա նը հե ղի նակ է ա վե լի քան 1200 

գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի, մե նագ րու թյուն նե րի, 30-ից ա վե լի 

հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի և պա տենտ նե րի, ո րոն ցից շա տե րը ար տո-

նագր ված են տաս նյակ ե րկր նե րում: 

Ն. Ե նի կո լո պյա նը մշ տա պես պահ պա նել է ու սում նա գի տա կան 

կա պե րը ՀՀ քի մի ա կան օ ջախ նե րի հետ, լի նե լով հայ քի մի կոս նե րի 

խորհր դա տուն և ա ջա կի ցը, հան դես է ե կել դա սա խո սու թյուն նե րով 

ու զե կույց նե րով Ե ՊՀ-ո ւմ, Պո լի տեխ նի կական և Եր ևա նի քի մի ա կան 

ֆի զի կայի ի նս տի տու տներում և այ լուր, ա ռանձ նա հա տուկ սերտ կա-

պե րի մեջ է ե ղել Ե ՊՀ քի մի այի ֆա կուլ տե տի, հատ կա պես ֆիզ քի մի-

այի ամ բի ո նի վա րիչ Հ. Հ. Չալ թի կյա նի հետ: Ա կա դե մի կոս Նի կո լայ 

Սեր գեյի Ե նի կո լո պյա նի հի շա տա կը վառ են պա հում նրա գոր ծըն կեր-

նե րը և սա նե րը, ա մեն տա րի (ն րա ծնն դյան օ րը) ան կաց նե լով գի տա-

կան մի ջազ գային գի տա ժո ղով ներ` «Ե նի կո լո պյան ըն թեր ցում ներ»: 

Այ սօր Պո լի տեխ նիկական ի նս տի տու տում նրա ա նու նով է կոչ վում 

Ը նդ հա նուր քի մի այի և քի մի ա կան պրո ցես նե րի ամ բի ո նը: Նա քի մի-

այի բնագավառում հա մաշ խար հային մե ծու թյան ա ստղ էր, հա յա սեր 

և հայ րե նա սեր, հարգ ված և մի ջազ գայ նո րեն գնա հատ ված:

 Ա նա լի տիկ (Վեր լու ծա կան) քի մի ա: Ա նա լի տիկ քի մի ային վե րա-

բե րող ու սում նա գի տա կան աշ խա տանք նե րը Խորհր դային Հա յաս տա-

նում թե լադր ված է ին տե ղա կան հան քա նյու թե րի քի մի ա կան վեր լու-

ծու թյուն նե րը (ա նա լիզ նե րը)  ի րա կա նաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյամբ: 

ՀՀ-ո ւմ ա նա լի տիկ քի մի այի ներդ նո ղը և զար գաց նո ղը ե ղել է քի մի ա-

կան գի տու թյան նվի րյալ, տա ղան դա վոր պրոֆ. Լևոն Ռո տի նյա նը, 

ո ւմ ջան քե րով ա ռա ջի նը Եր ևա նի հա մալ սա րա նում 1923 թ. կազ մա-

կերպ վեց և ստեղծ վեց Ա նօր գա նա կան ու ա նա լի տիկ քի մի այի հա մա-
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տեղ ամ բի ոն, ո րի ա ռա ջին վա րիչն էր հենց ին քը: Քի մի ա կան ա նա-

լի զը ի րա կա նաց վում էր Եր ևա նի հա մալ սա րա նում և ժողտնտխոր հի 

կենտ րո նա կան քի մի ա կան լա բո րա տո րի ա յում (ս տեղծ ված Ս. Ղամ-

բա րյա նի և Լ. Ռո տի նյա նի կող մից): 

Այ նու հետև, 1930-ա կան թթ.  հա մալ սա րա նում վեր լու ծա կան քի-

մի այի նոր ե ղա նակ նե րի ստեղծ ման աշ խա տան քային փոր ձե րը կա-

տար վել են ռուս հայտ նի ա նա լի տիկ-քի մի կոս  ա կա դե մի կոս Ի. Ա լի-

մա րի նի ղե կա վա րու թյամբ և խորհր դատ վու թյամբ, ո րոնք վե րա բեր ում 

է ին է լեկտ րա քի մի ա կան վե րա կանգ ման ե ղա նա կով փո փո խա կան 

ար ժե քա կա նու թյուն ու նե ցող կա տի ոն նե րի քա նա կա կան ո րոշ մա նը: 

Այդ աշ խա տանք նե րին,  որ պես լա բո րանտ, մաս նակ ցել է նաև Թիֆ-

լի սից նոր ե կած Վեր գի նե Թա ռա յա նը: Նրա հետ է կապ ված ՀՀ-ո ւմ և 

Ե ՊՀ-ո ւմ ա նա լի տիկ քի մի այի զար գաց ման հիմ նա կան շր ջա նը: Ն րա 

ամ բի ո նի վա րի չու թյան տա րի նե րին ի րա կա նաց վել են պրոֆ. Լ. Ռո-

տի նյա նի կող մից ա ռա ջար կած նս տեց ման և կոմպ լեք սա գո յաց ման 

մի շարք ռե ակ ցի ա նե րի պո տեն ցա չա փա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, 

մշակ վե լ են սի լի կաթթ վի, ա լյու մի նի, բե րի լի ու մի, կա պա րի, թո րի ու մի և 

այլ տար րե րի ո րոշ ման ե ղա նակ ներ: Նա մշա կեց ծա վա լային ա նա լի-

զի (վեր լու ծու թյան)  մեր կու րո ռե դուկ տո րա չա փա կան ե ղա նակը (1958 

թ.)` ու սում նա սիր ման օբյեկտ դարձ նե լով նաև հազ վա գյուտ և ցր ված 

տար րե րի (ոս կի, ցե րի ում, ռե նի ում, սե լեն, թե լուր և այլն) քի մի ա կան 

ա նա լի զի հար ցերն ու լու սա չա փա կան ե ղա նա կով դրանց ո րո շու-

մը: Այդ ո ւղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե րը կա տար վե լ են ամ բի ո նի վա-

րիչ (1977-1983 թթ.) Ե. Հով սե փյա նի ան մի ջա կան ղե կա վա րու թյամբ: 

ՀՀ ԳԱ թղ թա կից ան դամ Վ. Մ. Թա ռա նյա նի ղե կա վա րու թյամբ նաև 

գի տա հե տա զո տա կան խումբ է աշ խա տել ՀՀ ԳԱ հա մա կար գում` 

ՀՀ-ի հան քա նյու թե րի քի մի ա կան ա նա լի զի և հազ վա գյուտ տար րե-

րի կոմպլեք սա գո յաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րով (պա տաս խա նա տու կա-

տա րող, քիմ. գիտ. թեկ նա ծու Ֆեր դի նանդ Միր զո յան): Ա նա լի տիկ 

քի միայի ամ բի ո նում, Վ. Թա ռա յա նի ամ բի ո նի վա րի չու թյան տա րի-

նե րին, ներդր վել է նր բա շերտ քրո մո տագ րության (քրո մա տոգ րա ֆի-

կա կան) ե ղա նա կը, ո րը մշա կել էր պրոֆ. Դա նի ել Գայ բա կյա նը (1927-

2003 թթ.): 

1983 թ.-ից ամ բի ո նի աշ խա տանք նե րը կապ ված են ամ բի ո նի վա-

րիչ Համ բար ձում Գուր գե նի Խա չատ րյա նի հետ: Նրա ղե կա վա րու-

թյամբ ամ բի ո նում տար վել են հե տաքր քիր հե տա զո տու թյուն ներ, 
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նվիր ված հազ վա գյուտ և ցր ված տար րե րի ա նի ո նային կոմպ լեքս նե րի 

հետ հիմ նային ներ կա նյու թե րի ա ռա ջաց րած մի ա ցու թյուն նե րի ստաց-

մա նը և հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սիր մա նը (Ժ. Ա ռուս տա մյան, Ջ. 

Մի քայելյան և ու րիշ ներ): Պրոֆ. Հ. Խա չատ րյա նի ղե կա վա րու թյամբ 

վեր ջին տաս նա մյակ նե րում զար գաց վե ցին նաև գազ-հե ղուկ քրո մա-

տագ րության եղանակով գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը 

(քիմ. գիտ. դոկտոր Ս. Հայ րա պե տյան): 2013 թ. Ա նա լի տիկ քի մի այի 

ամ բի ո նը մի աց վեց Ա նօր գա նա կան քի մի այի ամ բի ո նին և դարձավ 

Ա նօր գա նա կան և Ա նա լի տիկ քի մի այի ամբիոն: 

Ա նա լի տիկ քի մի այի ո ւղ ղու թյամբ կի րա ռա կան բնույ թի գի տա հե-

տա զո տա կան աշ խա տանք ներ են տար վել Եր ևա նի օր գա նա կան քի-

մի այի և Նուրբ օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի տուտ նե րում (1980-2000-

ա կան թթ.): Մշակ վել են ֆի զի կա քի մի ա կան ա նա լի զի և սպեկտ րա չա-

փա կան ա նա լի զի ե ղա նակ ներ (գոր ծել է ՆՕՔ-ո ւմ), ի սկ ներ կա յումս՝ 

մի ա ցյալ Օր գա նա կան և դե ղա գոր ծա կան քի մի այի գի տա տեխ նո լո-

գի ա կան կենտ րո նում, ո ւր կա տար վում են բազ մա տե սակ քի մի ա կան 

նյու թե րի և դե ղա տե սակ նե րի ա նա լիզ ներ ու հե տա զո տու թյուն ներ: 

 Պո լի մեր նե րի քի մի ա:  Պո լի մեր նե րի սին թե զի և հե տա զո տու թյան 

ա ռա ջին գի տա կան աշ խա տանք նե րը ՀՀ-ո ւմ կապ ված են սին թե-

տիկ կաու չու կի ար տադ րու թյան հետ: 1959 թ. ստեղծ վեց սին թե տիկ 

կաու չու կի հա մա մի ու թե նա կան գի տա հե տա զո տա կան ի նս տի տու-

տի Երևա նի մաս նա ճյու ղը` Պո լի մե րների հա մա մի ու թե նա կան գի-

տա հե տա զո տա կան ի նս տի տուտը (Պոլիմերների ՀԳՀԻ), ո րը 1976 

թ. մտցվեց « Նաի րիտ» ԳԱՄ-ի մեջ, որ տեղ սին թեզ վում և հե տա զոտ-

վում է ին նոր տե սա կի քլո րոպ րե նային կաու չուկ ներ, լա տեքս ներ և 

ներդրվում ար տադ րու թյան մեջ: Այդ ու սում նա սի րու թյուն նե րով բա-

ցա հայտ վե ցին է մուլ սիա յում քլո րոպ րե նի պո լի մեր ման հիմ նա կան 

օ րի նա չա փու թյուն նե րը, պո լի մեր նե րի և հա մա պո լի մեր նե րի կա ռուց-

վածք նե րը, պո լի մեր ման աս տի ճան նե րը (պ րոֆ. Լ. Մել քո նյան` 1972-

1976 թթ. Ե ՊՀ ֆի զի կա կան և կո լոի դային քի մի այի ամ բի ո նի վա րիչ, 

տեխ. գիտ. դոկ տոր Է միլ Ոս կա նյան): Այն տեղ մշակ վեց բու տա դի ե-

նի հե ղու կա ֆազ քլոր ման ե ղա նակ և ներդր վեց ար տադ րու թյան մեջ, 

ո րը զգա լի ո րեն կր ճա տեց ար տադ րա կան թա փոն նե րի քա նա կու թյու-

նը (պ րոֆ. Գ. Մար տի րո սյան, Ե ՊՀ շր ջա նա վարտ (1956 թ.), Եր ևա-

նի բժշ կա կան ի նս տի տու տի քի մի այի ամ բի ո նի վա րիչ (1974-78 թթ.), 

« Նաի րիտ» ԳԱՄ գլ խա վոր տնօ րե նի տե ղա կալ գի տա կան գծով (1978 
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թ. մինչև կյան քի վեր ջը): 

Պո լի մեր նե րի սին թե զի և հե տա զո տու թյան ո ւղ ղու թյամբ հե-

տաքրքիր ու կի րա ռա կան բնույ թի շատ աշ խա տանք ներ են տար վել 

Ե ՊՀ ֆի զի կա կան և կո լոի դային քի մի այի ամ բի ո նում (1959-2000 թթ.):

1959 թ. կազ մա վոր վեց նաև ՀՀ ԳԱ օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի-

տու տի մո նո մեր նե րի և պո լի մեր նե րի քի մի այի լա բո րա տո րի ան պրոֆ. 

Ս. Մա ցո յա նի(1923-2003 թթ.) ղե կա վա րու թյամբ (1982 թ. ՀԽՍՀ. ԳԱ. 

ա կա դե մի կոս, 1967-1988 թթ. ի նս տի տու տի տնօ րեն): Այդ լա բո րա տո-

րի ա յում ուսումնասիրվել են ե րկ վի նի լա ցե տալ նե րի, ե րկ վի նիլ կե տոն-

նե րի ցիկ լո պո լի մեր ման ռե ակ ցի ա նե րի օ րի նա չա փու թյուն նե րը, մշակ-

վել են նոր տե սա կի կար բո ցիկ լային և հե տե րո ցիկ լային պո լի մեր նե րի 

ստաց ման ե ղա նակ ներ: Սին թեզ վել են նոր տե սա կի կա տա լի զա տոր-

ներ, ստա ցել ցի ա նու րիլք լո րի դային ջեր մա կա յուն պո լի մեր ներ (դոկ-

տոր ներ` Լ. Հա կո բյան, Է. Դար բի նյան և Գ. Պո ղո սյան): Օր գա նա կան 

քի մի այի ի նս տի տու տում հե տա զոտ վել են նաև պո լի բու տա դի են նե րի 

վրա քլո րոպ րե նի պատ վաստ ման ա զատ ռա դի կա լային ռե ակ ցի այի 

մե խա նիզ մը, պար զա բան վել են ռե ակ ցի ա նե րի կի նե տի կա կան օ րի-

նա չա փու թյուն նե րը և պո լի մե րային ար գա սիք նե րի հատ կու թյուն նե րը 

(դոկ., պրոֆ. Վ. Դա նի ե լյան): Ի նս տի տու տում բազ մա թիվ հե տա զո-

տու թյուն ներ են կա տար վել օ լի գո մեր նե րի քի մի այի և տեխ նո լո գի այի 

բնա գա վա ռում, մշակ վել են վի նի լա ցե տա տի օ լի գո մեր ման և օգ տա-

գործ ման ե ղա նակ նե րը, ո րոնք ներդր վել են « Պո լի վի նի լա ցե տատ»  

ԳԱՄ-ո ւմ: Ժա մա նա կին գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ են 

տար վել վի նի լա ցե տա տի պո լի մեր ման ո ւղ ղու թյամբ նաև Ե ՊՀ ֆիզ-

քի մի այի ամ բի ո նին կից « Պո լի մեր ման պրո ցես նե րի կի նե տի կայի 

պրոբ լե մային լա բո րա տո րի ա յում» և պարզ վել է, որ գե րօք սիդ նե րի 

և ա մի նաս պիրտ նե րի առ կա յու թյամբ պո լի մե րու մը ըն թա նում է մեծ 

ա րա գու թյամբ և մեծ ել քով: Մա կեր ևու թային ակ տիվ նյու թե րի առ-

կա յու թյամբ ու սում նա սիր վել  են նաև վի նի լա ցե տա տի պո լի մեր ման 

պրո ցե սի կի նե տի կա կան օ րի նա չա փու թյուն նե րը (Ն. Բեյ լե րյան, Ֆ. 

Կարապետյան): 

ԵՊՀ օր գա նա կան քի մի այի ամ բի ո նում ի րա կա նաց վել է հա գե-

ցած և ա րո մա տիկ նիտ րիլ նե րի հա մա պո լի մե րու մը է պօք սիդ նե րի 

հետ, մշակ վել են ա րո մա տիկ ալ դե հիդ նե րի և վի նի լային  մո նո մեր նե րի 

հա մա պո լի մեր նե րի ստաց ման ե ղա նակ ներ, ի սկ քլո րոպ րե նից է պօք-

սիդ նե րի և α-ք լոր կե տոն նե րի ստաց ման ե ղա նակ ներ (պ րոֆ. Ան ժե լո 
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Դուր գա րյան, պ րոֆ. Նա րի նե Դուր գա րյան` 2016 թ.-ից օր գա նա կան 

քի մի այի ամ բի ո նի վա րիչ):

Եր ևա նի պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տու տում` Օր գա նա կան սին-

թե զի և պլաստ մա սա նե րի ամ բի ո նում, մշակ վել է հա մա պո լի մեր ման 

ար դյու նա վետ ե ղա նակ և ի րա կա նաց վել վի նի լա ցե տա տի հա մա պո-

լի մե րում վի նիլպ րո պի ո նա տի հետ, ստաց ված հա մա պո լի մեր նե րը 

ի րենց ֆի զի կա քի մի ա կան հատ կու թյուն նե րով զգա լի ո րեն գե րա զան-

ցել են մայր պո լի մե րին: Այդ աշ խա տանք նե րը ղե կա վա րել է պրոֆ. 

Համ բար ձում Գե րա սի մի Սա յա դյա նը (1909-1991 թթ.)՝ մի ա ժա մա-

նակ կա տա րե լով « Սին թե տիկ  կաու չուկ» գոր ծա րա նի հետ կապ ված 

գիտահետազոտական այլ աշ խա տանք ներ: Նա քլոր բեն զո լի ա նընդ-

հատ ստաց ման գյու տի հա մա հե ղի նակ է, ե ղել է Ը նդ հա նուր քի մի ա-

կան տեխ նո լո գի այի ամ բի ո նի վա րիչ (1941-1944 թթ.), ա պա Հիմ նա-

կան օր գա նա կան նյու թե րի սին թե զի տեխ նո լո գի այի ամ բի ո նի վա րիչ 

(1945-1976 թթ.), ե ղել է ի նս տի տու տի պրոբ լե մային լա բո րա տո րի այի 

հիմ նա դիր վա րիչ (1961-1985 թթ.):  

Վա նա ձո րի Էդ գար Տեր-Ղա զա րյա նի ան վան պո լի մե րային սո-

սինձ նե րի պետական ի նս տի տու տում (ՊՍՊԻ) պո լի մե րային նյու թե-

րի հիմ քի վրա ստաց վել են տար բեր հատ կու թյուն նե րի սո սինձ ներ, 

ո րոնք օգ տա գործ վել են տն տե սու թյան զա նա զան բնա գա վառ նե րում: 

Օխ տինս կի «Պ լաստ պո լի մեր» մի ա վոր ման Եր ևա նի բա ժան մուն քում 

մշակ վել են պո լի վի նիլս պիր տային ման րա թե լեր (Հ. Հա կո բյան) և պո-

լի վի նի լա ցե տա տային պո լի մեր նե րի ու հա մա պո լի մեր նե րի ստաց ման 

նոր ե ղա նակ ներ (պ րոֆ. Մ. Ե րի ցյան և ու րիշ ներ), ո րոնք ներդր վել են 

ար տադ րու թյան մեջ: 

 Պո լի տեխ նի կու մում ՀՀ ԳԱԱ թղթ. ան դամ Ս. Դավ թյա նի ղե կա վա-

րու թյամբ կա տար վում են կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ար-

դյու նա վետ հե տա զո տու թյուն ներ ճա կա տային (ֆ րոն տալ) պո լի մեր-

ման բնա գա վա ռում:

ՀՀ Խ. Ա բո վյա նի ան վան մա նա կա վար ժա կան ի նս տի տու տի (հա-

մալ սա րա նի) քի մի այի ֆա կուլ տե տում վեր ջին տաս նա մյակ նե րում 

մեծ հա ջո ղու թյամբ հե տաքր քիր և կար ևոր հե տա զո տու թյուն ներ են 

տար վում ի զո ցի ա նու րային և այլ մո նո մեր նե րի ու դրանց պո լի մեր նե րի 

մե տա ղի ո նային կոմպ լեքս նե րի սին թե զի և հե տա զո տու թյուն նե րի ո ւղ-

ղու թյուն նե րով, ո րը ղե կա վա րում է Ե ՊՀ սան, պրոֆ. Մ. Լ. Ե րի ցյա նը:

 Պո լի մե րային գոր ծըն թաց նե րի ֆի զի կա քի մի ա կան հե տա զո տու-
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թյուն նե րի բնագավառում կար ևոր և է ա կան աշ խա տանք ներ է կա տա-

րել քիմ. գիտ. դոկտոր  (1985 թ.), պրո ֆե սոր (1986 թ.) Հրա չիկ Ար մե-

նա կի Ղա զա րյա նը (1939 թ. Ծաղ կա վան, Տա վուշ): Ե ՊՀ քի մի այի  ֆա-

կուլ տե տը ա վար տե լուց հե տո 1963 թ. ըն դուն վել է Մոսկ վայի ԽՍՀՄ 

ԳԱ քի մի ա կան ֆի զի կայի ինստիտուտի աս պի րան տու րան: Թեկ նա-

ծո ւա կան թե զը (ղե կա վար` ա կա դե մի կոս Ն. Ս. Ե նի կո լո պյան) նվիր-

ված է ե ղել ի ո նա կան պո լի մե րաց ման կի նե տի կային, ո րը պաշտ պա-

նել է 1967 թ.: 1967-1972 թթ.  ղե կա վա րել է Մոսկ վայի նավ թա վե րամ-

շակ ման գոր ծա րա նի կենտ րո նա կան լա բո րա տո րի այի ա նա լի տիկ 

բա ժի նը, որ տեղ ա ռա ջին ան գամ կի րառ վել է իր կող մից մշակ ած գելք-

րո մա տոգ րա ֆի ա կան ե ղա նա կը: 1972 թ. ա կա դե մի կոս Ն. Ս. Ե նի կո-

լո պյա նի և ԽՍՀՄ ար դյու նա բե րու թյան նա խա րար Լ. Ա.Կոս տան դո-

վի խորհր դով Հ. Ղա զա րյա նը գոր ծուղ վել է Վա նա ձո րի պո լի մե րային 

սո սինձ նե րի գիտահետազոտական ի նս տի տուտ աշ խա տե լու, որ տեղ  

ղե կա վա րել է տե սա կան և տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 

բա ժի նը՝ ու սում նա սի րե լով դիս պերս հա մա կար գե րի ֆի զի կաքի մի ա-

կան ձևա փո խու թյուն նե րը: Այդ ո ւղ ղու թյամբ 1985 թ. պաշտ պա նել է 

դոկ տո րա կան թեզ: 1983 թ. Վա նա ձո րի ման կա վար ժա կան ի նս տի-

տու տի ռեկ տոր, ա կա դե մի կոս Ս.Ն.Մեր գե լյա նի կող մից հրա վիր վել է 

ի նս տի տուտ և ը նտր վել Քի մի այի ամ բի ո նի վա րիչ, որ ը ղեկավարում 

է մինչև այժմ: Պրոֆ. Հ. Ղա զա րյա նը Մի ջազ գային ա կա դե մի ա կան 

մի ու թյան ա կա դե մի կոս է (1998 թ.): Ստա ցել է ՀՀ վար չա պե տի շնոր-

հա կա լա գիր  (2004 թ.), ՀՀ ԿԳ նա խա րա րու թյան ոս կե հու շա մե դալ 

(2009 թ.), ՀՀ Տա վու շի մար զի « Պատ վա վոր Տա վուշ ցի» կո չում, պարգ-

ևատր վել է ՀՀ «Ա նա նի ա Շի րա կա ցի» մե դա լով,  ՎՊ ՄԻ-ի ոս կե մե-

դա լով: Պրոֆ. Հ.Ա. Ղա զա րյա նը հե ղի նակ է տե սա կան և կի րա ռա կան 

նշա նա կու թյան 25 գյու տի և 160 գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րի: Նրա 

ղե կա վա րու թյամբ 7 անձ պաշտ պա նել են թեկ նա ծո ւա կան թե զեր: 

Քի մի ա կան տեխ նո լո գի ա: Որ պես քի մի ային վե րա բե րող գի տու-

թյուն՝ ՀՀ-ո ւմ քի մի ա կան տեխ նո լո գի ան սկիզբ է ա ռել 1940-ա կան թթ., 

խո շոր քի մի ա կան ար տադ րու թյան զար գաց ման, հատ կա պես Եր ևա նի 

կաու չու կի գոր ծա րա նի ստեղծ մա նը զու գըն թաց: Ա ռա ջին տեխ նո լո գի-

ա կան գի տա կան աշ խա տանք նե րի հե ղի նակ ներն է ին գոր ծա րա նային 

(նաև ա նօր գա նա կան նյու թե րի ստաց ման) ճար տա րա գետ նե րը, ի նչ-

պես և բու հա կան հա մա կար գե րի դա սա խոս նե րը: Այդ տե սա կե տից 

ա ռանձ նա պես ար ժե քա վոր է ին Ա րծ րուն Մար տի րո սի Գաս պա րյա նի 
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(1908-1994 թթ.) ղե կա վա րու թյամբ կա տա րված գի տաար տադ րա կան 

աշ խա տանք նե րը: Հե տա գա յում նա դար ձավ ա կա դե մի այի թղթակից 

ան դամ (1968 թ.): 30-ա կան թվա կան նե րին աշ խա տել է Եր ևա նի սին-

թե տիկ կաու չու կի գոր ծա րա նի գլ խա վոր ին ժի ներ, ՀՀ ԳԱ օր գա նա-

կան քի մի այի ի նս տի տու տի տնօրեն (1949-1966 թթ.), Պո լի տեխ նիկ 

ի նս տի տու տի ռեկ տոր (1966-1980 թթ.): Նրա կա տա րած աշ խա տանք-

նե րի շնոր հիվ Եր ևա նի սին թե տիկ կաու չու կի գոր ծա րա նի ար տադ րա-

կան սխե մա նե րում մտց վե լ են մի շարք բա րե լա վում ներ: Նա 1944 թ. 

վերապատրաստվել է Դյու պո նի հա ման ման գոր ծա րա նում: Պրոֆ. 

Ա.Մ. Գաս պա րյա նի ա մե նա խո շոր ներդ րու մը քի մի ա կան ար տադ րու-

թյան մեջ ոչ մի այն Խորհր դային Մի ու թյու նում, այլ աշ խար հում՝ նրա 

կող մից մշակ ված քլո րաջ րա ծի նը ջրով ա նընդ հատ կլա նե լու տե սու-

թյունն է, ո րի շնոր հիվ Ա. Մ. Գաս պա րյա նը մշա կել է ա ղաթ թու ստա-

նա լու ա նընդ հատ ե ղա նակ, ո րը ներդր վել է ար տադ րու թյան մեջ: Այն 

կոչ վել է « Գաս պա րյա նի ե ղա նակ» և լայն կի րա ռու թյուն ստա ցել ամ-

բողջ աշ խար հում (1946 թ. Ստա լի նյան մր ցա նակ): Կաու չու կի գոր ծա-

րա նում կա տար վե ցին նաև այլ կար ևոր աշ խա տանք ներ: Բա րե լա վվել 

է սին թե տիկ կաու չու կի ար տադ րու թյան գա զային խառ նուրդ նե րից 

վի նի լա ցե տի լե նի ան ջատ ման պրո ցե սի ար դյու նա վե տու թյու նը, մշակ-

վե լ է ե րկ վի նի լա ցե տի լե նի և ա ցե տի լե նի պո լի մեր ման ար գա սիք նե-

րից բարձ րար ժեք է թի նո լային լա քի ստաց ման տեխ նո լո գի ան (Ա. 

Գաս պա րյան, Է. Տեր-Ղա զա րյան, Կ. Կոս տան տի նով), ո րի շնոր հիվ 

վե րա ցավ այդ ար տադ րու թյան թա փոն նե րի զգա լի մա սը: Գոր ծա րա-

նում մշակ վե լ է նաև քլո րոպ րե նային լա տեք սի ման րա հա տիկ ու մո նո-

դիս պերս մա կարդ ման ե ղա նակ (Է. Տեր-Ղա զա րյան, Է. Լա զա րյան, 

Ն. Կա րա պե տյան): Սին թե տիկ կաու չու կի գոր ծա րա նում մշակ վել և 

ներդր վել է նաև վի նի լա ցե տի լե նի հիդ րոք լո րաց ման նոր տեխ նո լո-

գի ան, ո րի շնոր հիվ քլո րոպ րե նի ար տադ րու թյու նը դար ձավ ա նընդ-

հատ և ոչ վտան գա վոր (Ռ. Մե լի քյան): Ի սկ քլոր բեն զո լի ար տադ րու-

թյու նը ա վե լի շա հա վետ դարձ նե լու նպա տա կով մշակ վել և ներդր վել 

է ա նընդ հատ գոր ծող ռե ակ տոր (Հ. Սա յա դյան, Է. Տեր-Ղա զա րյան): 

Հե տա գա յում քի մի ա կան տեխ նո լո գի ա կան հե տա զո տու թյուն նե րը 

ծա վալ վե ցին նաև Պո լի տեխ նի կա կան և Քի մի այի ի նս տի տուտ նե րում, 

ինչպես նաև ԵՊՀ-ում: Պո լի տեխ նի կական ինստիտուտում  հե տա զո-

տու թյուն նե րը վե րա բեր ել են ե րկ ֆազ հա մա կար գե րի (պինդ-հե ղուկ, 

պինդ-գազ, հե ղուկ-գազ) մաս նակ ցու թյամբ ըն թա ցող տեխ նո լո գի ա-



54 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

կան պրո ցես նե րի` զանգ վա ծա փո խա նա կու թյան և ջեր մա փո խա նա-

կու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րին, ո րոնց գործ նա կան մշա կում նե րը 

ներդր վե ցին Խորհր դային Մի ու թյան 80-ից ա վե լի հիմ նարկ-ձեռ նար-

կու թյուն նե րում (Ռ. Հա կո բյան, Ռ. Միր զա խա նյան, Ա. Գաս պա րյան 

և այ լք):

 Քի մի ա կան տեխ նո լո գի այի ո ւղ ղու թյամբ մեծ ծա վա լի և բարձր 

մա կար դա կի գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի կա տա րու-

մը սկս վել է 1930 ա կան թթ. Ե ՊՀ-ում, ա պա 1933 թ.-ից նո րաս տեղծ 

Պո լի տեխ նի կա կան ի նս տի տու տում, ի սկ հե տա գա յում քի մի ա կան 

ար դյու նա բե րու թյան զար գաց մանը զուգընթաց նաև մյուս հիմ նարկ-

ձեռ նար կու թյուն նե րում, որ տեղ հիմ նա կա նում պատ րաստում է ին 

քի մի ա կան տեխ նո լո գի այի լա վա գույն մաս նա գետ նե ր, հատ կա պես 

կաու չու կի, վի նի լա ցե տա տի, պո լի վի նի լա ցե տա տի, հան քա նյու թե րի 

և այլ ար տադ րու թյան ո ւղ ղու թյուն նե րով: Տար բեր ժա մա նա կա հատ-

ված նե րում քի մի ա կան տեխ նո լո գի ա կան գի տու թյան զար գա ցու մը 

Պո լի տեխ նիկ ի նս տի տու տում ի րա գոր ծել են մեծ գիտ նա կան ներ` Ս. 

Ղամ բա րյա նը (1933-1937 թթ.), Լ. Ռո տի նյա նը (1933-1937 թթ.), Լ. Ղա-

զա րյա նը (1938-1945 թթ.), Հ. Սա յա դյա նը (1946-1975 թթ.), Կ. Թահ մա-

զյա նը (1976-2001 թթ.), Գ. Թո րո սյա նը (2001 թ.), ո րոնք բա ցի ու սում-

նա կան գոր ծա ռու թյու նից կա տա րել են նաև ար տադ րա կան տեխ նո-

լո գի ա նե րի մշա կում ներ: Հե տա գա տա րի նե րին Պո լի տեխ նի կա կան 

ի նս տի տու տի պրո ֆե սո րադա սա խո սա կան կազ մը շա րու նա կա բար 

զար գաց րել է քի մի ա կան տեխ նո լո գի ան ու սում նա գի տա կան և ար-

տադ րա կան տար բեր մաս նա գի տա կան ո ւղ ղու թյուն նե րով, այդ թվում 

նաև է լեկտ րա քի մի ա կան ար տադ րու թյուն նե րի տեխ նո լո գի ան, ԽՍՀՄ 

Պե տա կան մր ցա նա կա կիր, Է լեկտ րա քի մի այի ամ բի ո նի վա րիչ (1972-

1993 թթ.) պրոֆ. Ա. Ե դի գա րյա նի կող մից:  

 Քի մի ա կան տեխ նո լո գի ա կան պրո ցես նե րի ու սում նա սի րու թյամբ և 

կի րա ռա կան աս պեկտ նե րի մշակ մամբ ՀՀ-ո ւմ զբաղ վել են նաև ա նօր-

գա նա կան նյու թե րի և մի ա ցու թյուն նե րի բնա գա վա ռում: Դեռևս 1930-

ա կան թվականներին պրո ֆե սոր Լ. Ռո տի նյա նի սկ սած ա ղե ղային 

վա ռա րան նե րում բա զալ տի է լեկտ րա ձուլ ման աշ խա տանք նե րը հե-

տա գա յում շա րու նակ վե ցին Սի լի կատ նե րի գի տա հե տա զո տա կան 

ի նս տի տու տում (ա կա դե մի կոս Կ. Ա. Կոս տա նյան և ու րիշ ներ), սին թե-

զե լով  բարձ րո րակ բյու րե ղային, մե տաղ պա րու նա կող և այլ ա պա-

կի ներ: Նմա նա տե սակ կի րա ռա կան տեխ նո լո գի ա կան ե ղա նակ ներ 
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են մշակ վել նաև հե տա գա յում` « Քար և Սի լի կատ ներ» ԳԱՄ-ո ւմ (Մ. 

Մել քո նյան, Հ. Բա բա յան և այ լք), Ը նդ հա նուր և ա նօր գա նա կան քի մի-

այի ի նս տի տու տում, որ տեղ մշակ վել են սին թե զի և հե տա զո տու թյան 

տեխ նո լո գի ա կան  բա զում ե ղա նակ ներ ու կա տար վել ներդ րում ներ` 

հան քա տե սակ նե րից ստաց վող ա նօր գա նա կան կար ևոր նյու թե րի, 

սին թեզ վող տա րա տե սակ ա պա կի նե րի ար տադ րու թյան և այլ բնա գա-

վառ նե րում (Մ. Ման վե լյան, Կ. Կոս տա նյան, Ն. Կնյա զյան): Քի մի ա-

կան տեխ նո լա գի ա կան  կար ևոր պրո ցես նե րով սին թեզ ներ են տար վել 

Վա նա ձո րի քի մի ա կան կոմ բի նա տում, Ա լա վեր դու պղն ձա ձու լա կան 

գոր ծա րա նում, Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային ար տադ րա կան մի-

ա վո րու մում: Ի հար կե, ցա վա լի է, որ հետ խորհր դային ժա մա նա կաշր-

ջա նում քի մի այի ո ւղ ղու թյամբ գի տա հե տա զո տա կան և ար դյու նա-

բե րա կան ո լորտ նե րի զար գաց ման թա փը խիստ նվա զել է, ի սկ ո րոշ 

գոր ծա րան ներ ու ար տադ րա կան հիմ նարկ-ձեռ նար կու թյուն ներ, այդ 

թվում, շատ կար ևոր նշա նա կու թյան Եր ևա նի « Կաու չուկ», « Պո լի վի-

նի լա ցե տատ», Վա նա ձո րի « Քիմ կոմ բի նատ», Ա լա վեր դու «Պղն ձա-

ձու լա կան հա մա լիր» խո շոր ար տադ րա կան մի ա վոր նե րը փակ վել են: 

 Վեր ջին տա րի նե րին ՀՀ-ո ւմ քի մի ա տեխ նո լո գի ա կան աշ խա տանք-

ներ տար վում են հան քաար դյու նա բե րու թյան բնա գա վա ռում և ո րոշ 

մաս նա գի տա կան ար տադ րու թյուն նե րում:

 Շա րադ րա ծից հետ ևում է, որ ՀՀ-ո ւմ քի մի այի զար գա ցու մը ա ռա-

ջին հեր թին կապ ված է Ե ՊՀ-ի հետ: Ը նդ ո րում՝ Քի մի այի ֆա կուլ տե տը 

ոչ մի այն է ա կան դեր է ու նե ցել քի մի այի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում, 

այլ նաև բարձ րո րակ մաս նա գետ ներ է տվել գի տա հե տա զո տա կան 

ի նս տի տուտ նե րին և ար տադ րա կան ձեռ նար կու թյուն նե րին: Քի մի այի 

ֆա կուլ տե տի բազ մա թիվ շր ջա նա վարտ ներ դար ձել են գի տու թյուն նե-

րի թեկ նա ծու ներ, մոտ 100-ը` գի տու թյուն նե րի դոկ տոր ներ, ի սկ 14-ը՝ 

ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս ներ և թղթակից ան դամ ներ (տե՛ս հավելվածը): 
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ԲԱԺԻՆIII
ԵՐԵՎԱՆԻՊԵՏԱԿԱՆՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՔԻՄԻԱՅԻ

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ(1919-2019ԹԹ.)

III-1.Համալսարանիստեղծումը,քիմիայիուսուցմանֆակուլ-
տետները,դեկանները,գործունեությունները(1919-2019թթ.)

 Բա զում դա րեր հե տո, ա նո ղոք ու ոճ րա գործ թշ նա մի նե րին հաղ թե-

լով, 1918 թվա կա նի մայի սի 28-ին վե րա կանգն վեց Հայոց պե տա կա-

նու թյու նը: Դժ վա րու թյամբ ստեղծ վեց ու հռ չակ վեց ան կախ Հա յաս-

տա նի հան րա պե տու թյու նը Ա նդր կով կա սում` Ար ևե լյան Հա յաս տա նի 

մի փոքր հատ վա ծում` Եր ևա նի շուրջ: Եվ հայ ժո ղովր դի հա մար նո-

րից կեն սա կան նշա նա կու թյուն ստա ցավ նաև ո ւս ման ու կր թու թյան 

ա պա հո վու մը: Չնա յած նո րաս տեղծ հան րա պե տու թյան ներ քին և 

ար տա քին ան բա րեն պաստ պայ ման նե րին և ծա ռա ցած ծանր խն դիր-

նե րին (սո ցի ալ-տն տե սա կան, ռազ մա կան, քա ղա քա կան և այլ), ՀՀ 

այն ժա մա նակ վա իշ խա նու թյուն նե րը գի տակ ցում է ին նաև բարձ րա-

գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը: Եվ եր կար 

քննար կում նե րից հե տո Նա խա րար նե րի Խոր հուր դը վար չա պետ Խա-

տի սյա նի ղե կա վա րու թյամբ 1919 թ. մայի սի 16-ին ո րո շում ըն դու նեց 

Եր ևա նում հա մալ սա րան հիմ նադ րե լու վե րա բե րյալ: Մի շարք առ կա 

խո չըն դոտ ներ հաղ թա հա րե լուց հե տո իշ խա նու թյու նը 1920 թ. հուն վա-

րի 31-ին Ա լեք սանդ րա պո լի (Գյում րի ի) Ա ռևտ րային դպ րո ցի շեն քում 

(Եր ևա նում հար մար շենք չլի նե լու պատ ճա ռով) բաց ման կա ռա վա րա-

կան ա րա րո ղու թյամբ հռ չակ եց ա ռա ջին պե տա կան հա մալ սա րա նի 

ծնուն դը Հա յաս տան աշ խար հում` ա նու նը Հա յաս տա նի հա մալ սա-

րան, ա պա Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան հա մալ սա րան (1920-1923 

թթ.), այ նու հետև Հա յաս տա նի պե տա կան հա մալ սա րան (1923-1930 

թթ.), վեր ջում` Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան (1930 թ. մինչև 

այժմ): Հա մալ սա րա նի ա ռա ջին ռեկ տոր նշա նակ վեց Մոսկ վայի հա-

մալ սա րա նի շր ջա նա վարտ, ի րա վա բան, Մոսկ վայի (1884-1899 թթ.) և 

Բրյու սե լի (1900-1906 թթ.) հա մալ սա րան նե րի նշա նա վոր պրո ֆե սոր 

Յու րի Ստե փա նի Ղամ բա րյա նը (Ղամ բա րով) (1850-1926), ով ռեկ-

տոր է աշ խա տել կարճ ժամ կե տով` 1919 թ. հու լիս- 1920 թ. դեկ տեմ-

բեր: Նրա ջան քե րով նո րա բաց հա մալ սա րա նում դա սա խո սե լու հրա-
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վեր ստա ցան ար տերկ րյա բու հե րում մաս նա գի տաց ած հու մա նի տար 

և բնա գետ տաս նյակ նշա նա վոր պրո ֆե սոր ներ և գիտ նա կան ներ (այդ 

թվում նաև խո շոր քի մի կոս ներ Ստե փան Ղամ բա րյա նը, Լևոն Ռո տի-

նյա նը, Պա պա Քա լան թա րյա նը, Հա կոբ Հով հա ննի սյա նը և ու րիշ ներ), 

ով քեր նաև հա մալ սա րա նի հիմ նա դիր դա սա խոս ներն էին: Ա ռա ջին 

ու սում նա կան տա րում հա մալ սա րա նը Գյում րի ում ու նե ցել է մեկ ֆա-

կուլ տետ` Պատ մա լեզ վագ րա կան, ո րում ու սա նե լ է 262 ու սա նող և աշ-

խա տել` 32 դաս խոս: Հա յաս տա նի հա մալ սա րա նում ա ռա ջին դա սե րը 

մեկ նար կել են 1920 թ. փետր վա րի 1-ին և ա ռա ջին դա սա խո սու թյու նը 

կար դա ցել է նշա նա վոր հա յա գետ, պրո ֆե սոր Ստե փան Սարգ սի Մալ-

խա սյան ցը (1857-1947 թթ.), 1943 թ. ա կա դե մի կոս: 1920 թ. հուն վա րի 

24-ին հա մալ սա րա նում բաց վել է նաև Բնա գի տա կան ֆա կուլ տետ և 

Գյում րի ում Հայաստանի հա մալ սա րա նը շա րու նա կել է գոր ծել եր կու 

ֆա կուլ տետ նե րով` Հա սա րա կա գի տա կան ու Բնա գի տա կան (վեր ջի-

նում ու սա նել են նաև քի մի ա):

 Հա յաս տա նում Խորհր դային կար գե ր հաս տա տվե լուց հե տո (1920 

թ. նոյեմ բե րի 29) հա մալ սա րա նը ան մի ջա պես տե ղա փոխ վել է Եր ևան 

և 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 17-ին Խորհր դային Հա յաս տա նի ա ռա ջին լուս-

ժող կոմ Ա շոտ Հով հան նի սյա նի հրա մա նով վե րան վան վել Հա յաս տա-

նի Ժո ղովր դա կան հա մալ սա րան (1920-1923 թթ.), զբա ղեց նե լով այն 

ժա մա նակ վա Եր ևա նի Աս տա ֆյան (հե տա գա յում` Ա բո վյան) փո ղո ցի 

նախ կին Ու սուց չա կան սե մի նա րի այի շեն քը (Սև շեն քը` Ա բո վյան 52), 

ո րը կա ռուց վել է 1900-1906 թթ. (ճար տա րա պետ` Վ. Միր զոև), հե տա-

գա յում` 1950-1960-ա կան թթ. Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ներ-

կա յումս գոր ծող նոր շեն քե րը (նաև Քի մի այի ֆա կուլ տե տի) կա ռուց վել 

են Չա րենց և Մռա վյան (Մա նու կյան) փո ղոց նե րի միջև` Եր ևա նի Այ-

գես տան կոչ վող թա ղա մա սում (ճար տա րա պետ Է. Տիգ րա նյան):

 Ժո ղովր դա կան հա մալ սա րա նը փաս տո րեն դար ձել է Հա յաս տա-

նի հա մալ սա րա նի ի րա վա հա ջոր դը Խորհր դային Հա յաս տա նում, ո րի 

ռեկ տոր է նշա նակ վել (թ վով ե րկ րոր դը) Գեր մա նի ա յում բարձ րա գույն 

ու սում ստա ցած խո շոր հու մա նի տար գիտ նա կան, պրո ֆե սոր Հա կոբ 

Հա մա զաս պի Մա նան դյա նը (1873-1952 թթ.), ով այդ պաշ տո նում աշ-

խա տել է նույն պես կարճ ժա մա նա կով (1920 թ. դեկ տեմ բեր - 1921 թ. 

հոկ տեմ բեր) և հան դի սա ցել է նո րաս տեղծ հա մալ սա րա նի հիմ նա դիր 

դա սա խոս նե րից: Նա ե ղել է պատ մա բան, բա նա սեր, աղ բյու րա գետ, 
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լեզ վա գետ (մայ րե նի ից բա ցի տի րա պե տել և գրել է գեր մա նե րեն, հու-

նե րեն, ռու սե րեն): Սո վո րել է Ե նայի, Լայպ ցի գի, Ստ րաս բուր գի հա-

մալ սա րան նե րում (1893-1897 թթ.), ի սկ Ե նայի հա մալ սա րա նում դար-

ձել է փի լի սո փա յու թյան դոկ տոր (1897 թ.): Պրո ֆե սոր է դար ձել 1925 

թ., պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր` 1938 թ., ԽՍՀՄ ԳԱ ա կա-

դե մի կոս` 1943 թ., Եր ևա նի հա մալ սա րա նի ար ևե լա գի տու թյան, ա պա 

պատ մագ րա կան ֆա կուլ տետ նե րի դե կան` 1921-23 թթ., ե ղել է նաև 

հայոց պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ: Ո ւս ման և գի տու թյան մեծ կազ-

մա կեր պի չը 1931 թ. ը նդ հա տել է ման կա վար ժա կան աշ խա տան քը և 

զբաղ վել մի այն գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյամբ: Հրա տա րա-

կել է 100-ից ա վե լի աշ խա տու թյուն ներ` հայե րեն, ռու սե րեն, հու նա րեն 

և գեր մա նե րեն լե զու նե րով, նվիր ված հայոց պատ մու թյան, պատ մագ-

րա կան աշ խար հագ րու թյան, հա յա գի տու թյան, հայ գրե րի պատ մու-

թյան խնդիրներին, ո րոնք ի րենց գի տա կան ար ժե քը չեն կորց րել առ 

այսօր:

 Ժո ղովր դա կան հա մալ սա րա նում շա րու նակ վել է  նոր ֆա կուլ տետ-

նե րի բա ցում` Ար ևե լա գի տա կան, Գյու ղատն տե սա կան, Տեխ նի կա կան 

(1921 թ.), Բժշ կա կան (1922 թ.), Բան վո րա կան` Բան ֆա կը (1923 թ.): 

Քի մի այի ու սու ցու մը ա ռան ձին բաժ նի ձևով սկս վել է 1920 թ.` Բնա գի-

տա կան ֆա կուլ տե տում և շա րու նակ վել նաև հե տո ստեղծ ված Գյու-

ղատն տե սա կան, Տեխ նի կա կան և Բժշ կա կան ֆա կուլ տետ նե րում: Այդ 

նոր բաց ված ֆա կուլ տետ նե րում սկս վել է քի մի ա յի դա սա վան դու մը 

բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյան մա կար դա կով, ո րով 

դրվել է քի մի այի բարձ րա գույն կր թու թյան հիմ քե րը Հա յաս տա նում: 

Դա ի րա կանց վել է պրո ֆե սոր ներ Ստե փան Ղամ բա րյա նի, Լևոն Ռո-

տի նյա նի և ի րենց հա մա խոհ նե րի ջան քե րով: 

Այդ դժ վա րին, դժն դակ ու խր թին ժա մա նակ նե րում (օ րի նակ, 1937 

թ. հա մալ սա րա նում ի րար հետ ևից փոխ վել են 6 ռեկ տոր ներ` ա նար-

դա րա ցի պար տադ րում նե րով և բռ նու թյուն նե րով հան դերձ) Եր ևա-

նի Ժո ղովր դա կան հա մալ սա րա նի թվով 3-րդ ռեկ տոր է նշա նակ-

վել Դա վիթ Քրիս տա փո րի Զավ րյա նը (Զավ րիև) (1889-1957 թթ.), ով 

նույնպես աշ խա տել է կարճ ժա մա նա կով է (1921 թ. հոկ տեմ բեր-1922  

թ. փետրվար): Նա ե ղել է եվ րո պա կան կր թու թյուն ստա ցած քի մի-

կոս-գիտ նա կան, սո վո րել է Պե տեր բուր գի հա մալ սա րա նում և ա շա-

կեր տել Դ. Ի. Մեն դե լե ևին: Ու սա նո ղա կան ժա մա նակ նե րից մեկ նել է 
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Փա րիզ և գի տա կան հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րել պրո ֆե սոր նե րի 

ղե կա վա րու թյամբ: Հա մալ սա րա նը ա վար տե լուց հե տո աշ խա տել է 

Պե տեր բուր գի ճա նա պար հա շի նա րա րա կան ի նս տի տու տում որ պես 

լա բո րա տո րի այի վա րիչ և ա նօր գա նա կան քի մի այի պրո ֆե սոր՝ շա-

րու նա կե լով կա տա րել գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ: Ե ղել 

է ոչ մի այն ա նօր գա նա կան քի մի այի, այլ նաև ֆիզ քի մի այի, քի մի ա-

կան տեխ նո լո գի այի, նավ թի ե րկ րա բա նու թյան գի տա կան հար ցե րով 

խո շոր մաս նա գետ-գիտ նա կան, զբաղ վել է նաև հնա գի տու թյան և 

լեզ վա բա նու թյան հար ցե րով: 1919 թ. Դ. Զավ րյա նը ե ղել է հա մալ սա-

րա նի կազ մա կեր պիչ նե րից մե կը և Յու րի Ղամ բա րյա նի հետ մի ա սին 

նա խա պատ րաս տել է Հա յաս տա նի հա մալ սա րա նի բա ցու մը, դար ձել 

նրա օգ նա կա նը: 1921 թ. պրոֆ. Դ. Զավ րյա նը ը նտր վել է հա մալ սա րա-

նի Բնա գի տա կան, ա պա Տեխ նի կա կան ֆա կուլ տե տի դե կան, ի սկ Հա-

կոբ Մա նան դյա նից հե տո նշա նակ վել է ռեկ տոր: Հա մալ սա րա նի գոր-

ծե րով նա 1922 թ. փետր վա րին գոր ծուղ վել է Մոսկ վա և Պե տեր բուրգ 

ու դրա նից հե տո չի վե րա դար ձել Եր ևան (ան հաս կա նա լի հան գա-

մանք նե րի պատ ճա ռով): 1922 թ. գար նա նից վե րա դար ձել է Թիֆ լիս` 

իր ծնն դա վայր, աշ խա տան քի ան ցել Թիֆ լի սի ճա նա պար հա շի նա-

րա րա կան ի նս տի տու տում որ պես Ա նօր գա նա կան քի մի այի  ամ բի ո նի 

վա րիչ, պահ պա նե լով սերտ կա պե րը ԵՊՀ-ի, ՀՀ մյուս բու հե րի և ԳԱ-ի 

հետ, ապ րե լով իր ծնն դա վայ րում մինչև կյան քի վեր ջը:

 Քի մի այի բարձ րա գույն կր թու թյան ստեղծ ման և զար գաց ման 

գոր ծում մեծ ու ծան րակ շիռ դեր է ու նե ցել Գյու ղատն տե սա կան ֆա-

կուլ տե տի (1921-1930 թթ.) քի մի այի ամ բի ո նը, որտեղ աշ խա տում է ին 

ար տերկր նե րից հրա վիր ված և ի րենց կամ քով հայ րե նիք վե րա դար-

ձած մե ծա նուն, ճա նաչ ված գիտ նա կան ներ` Ստե փան Ղամ բա րյա նը, 

Լևոն Ռո տի նյա նը, Պա պա Քա լան թա րյա նը, Հա կոբ Հով հան նի սյա նը, 

Հով հան նես Ոս կա նյա նը, Ա լեք սանդր Հա կո բյա նը, Հով հան նես Ա կու-

նյա նը և ու րիշ ներ: Հա մալ սա րա նում քի մի ա կան կր թու թյան զար գաց-

մա նը մե ծա պես նպաս տել են նաև պաշ տո նյա մեծ գիտ նա կան ներ` 

ագ րո քի մի կոս, Լայպ ցի գի հա մալ սա րա նի կադր  պրոֆ. Պա պա Քա-

լան թա րյա նը (1887-1942 թթ.), ով այն ժա մա նակ նաև Գյու ղատն տե-

սա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին դե կանն էր, և կեն սա քի մի կոս Հա կոբ 

Հով հան նի սյա նը (1875-1941 թթ.), ով Եր ևա նի հա մալ սա րա նի այն ժա-

մա նակ վա թվով 4-րդ ռեկ տորն էր: 
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 Պա պա Բե ջա նի Քա լան թա րյա նը (1887 թ. Ա րդ վին, 1942 թ. Երևան) 

ե ղել է նշա նա վոր ագ րո քի մի կոս և ման րէ ա բան, դոկ տոր, պ րո ֆե սոր 

(1934 թ.): Նա 1905 թ. ա վար տել է Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպ րո ցը, 

ա պա Լայպ ցի գի հա մալ սա րա նի բնա գի տա կան ֆա կուլ տե տը (1911 

թ).: Աշ խա տել է Պոլ տա վա յում և Մոսկ վա յում, ի սկ 1914 թ.-ից Թիֆ-

լի սի ե րկ րա գոր ծա կան դե պար տա մեն տում որ պես լա բո րա տո րի այի 

վա րիչ: Խորհր դային Հա յաս տա նի ստեղ ծու մից հե տո տե ղա փոխ վել 

է Եր ևան, մաս նակ ցել հա մալ սա րա նի կազ մա վոր մա նը, կազ մա կեր-

պել ու դար ձել Գյու ղատն տե սա կան ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին դե կա նը 

(1922-1932 թթ.), լի նե լով նաև Գյու ղինս տի տու տի ու սում նա գի տա կան 

աշ խա տանք նե րի գծով փոխտնօրեն: Պրոֆ. Պ. Քա լան թա րյա նի գի-

տա կան հիմ նա կան աշ խա տանք նե րը վե րա բերել են ՀՀ հո ղե րի ֆի զի-

կա քի մի ա կան, ագ րո քի մի ա կան և ման րէ ա բա նա կան ա ռանձ նա հատ-

կու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րին: 

Ակա դե մի կոս Հա կոբ Հով հան նի սյա նի  ռեկ տո րու թյու նը (1922-1930 

թթ.) ե ղավ հա մե մա տա բար եր կա րատև և բեղմ նա վոր: Նա բարձ րաց-

րեց պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի ո րա կը՝ հա մալ րե լով նոր 

բարձ րո րակ կադ րե րով, ստեղ ծեց մի շարք  նոր ֆա կուլ տետ ներ, ամ-

բի ոն ներ, լա բո րա տո րի ա ներ, կա բի նետ ներ, հա մալ սա րա նին կից գի-

տա հե տա զո տա կան  ի նս տի տուտ, աս պի րան տու րա: Ա ռանձ նա պես 

նպաս տել է քի մի այի զար գաց մա նը, խթա նե լ է մեծ քի մի կոս ներ Ս. 

Ղամ բա րյա նի, Լ. Ռո տի նյա նի, Պ. Քա լան թա րյա նի, Հ. Ա կու նյա նի և 

մյուս նե րի ու սում նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը, ստեղ ծե լով ու բա ցե-

լով քիմիական նոր բա ժին ներ և ամ բի ոն ներ: Լի նե լով խո շոր կեն սա-

քի մի կոս՝ նպաս տեց քի մի այի զար գաց մա նը նաև կեն սա բա նու թյան 

ու բժշ կու թյան և այլ բնա գա վառ նե րում: Հա մալ սա րա նում ստեղ ծեց  

Կեն սա քի մի այի ամ բի ոն, ո րը ղե կա վա րել է մինչև 1937 թ.: 1930-1936 

թթ. ե ղել  է Բժշկական ինստիտուտի ռեկ տորը, ի սկ 1937 թ. նշա նակ-

վել է  ԽՍՀՄ ԳԱ հայ կա կան ֆի լի ա լի` Ա րմ ֆա նի կեն սա բա նու թյան 

ի նս տի տու տի տնօրեն: Պրոֆ. Հ. Հով հան նի սյա նը ե ղել է ոչ մի այն 

խո շոր գիտ նա կան, քի մի կոս-կեն սա բան, այլ նաև գի տու թյան և ո ւս-

ման գոր ծի մեծ կազ մա կեր պիչ և ղե կա վար: Նրա օ րոք  կա ռուց վել է 

Բժշ կա կան ի նս տի տու տի ներ կայիս շեն քը, ի նս տի տու տում ստեղ ծվել 

են նո րա նոր ամ բի ոն ներ, կլի նի կա ներ: Նա նաև գոր ծուն մաս նակ ցու-

թյուն է ու նե ցել ՀՀ-ո ւմ քի մի ա կան գի տու թյան և ար դյու նա բե րու թյան 
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խն դիր նե րի մշակ ման և լուծ ման գոր ծըն թաց նե րին ու կադ րե րի պատ-

րաստ ման գոր ծում: Հ. Հով հան նի սյա նը ծն վել է Շու շի քա ղա քում, 

ա վար տել տե ղի թե մա կան դպ րո ցը և ու սու մը շա րու նա կել Բեռ լի նի 

հա մալ սա րա նում` մաս նա գի տա նա լով քի մի այի բնա գա վա ռում: 1903 

թ. Հայ դել բեր գի հա մալս րա նում պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան թեզ, 

վե րա դար ձել հայ րե նի Շու շի, դա սա վան դել դպ րոց նե րում  (1904-1907 

թթ.): Միաժամանակ Գեր մա նի այի, Ստ րաս բուր գի  և Բեռ լի նի հա մալ-

սա րան նե րում գոր ծուղ մամբ զբաղ վել է ֆի զի կա կան քի մի այի և ման-

րէ ա բա նու թյան խն դիր նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րով: Որ պես մաս-

նա գետ 1907-1920 թթ. Բաք վում ղե կա վա րել է քի մի ա ման րէ ա բա նա-

կան լա բո րա տո րի ան: Այ նու հետև հրա վե րով տե ղա փոխ վել է Եր ևա նի 

հա մալ սա րան: Դա ժան է ե ղել այդ մեծ գիտ նա կա նի ճա կա տա գի րը, 

նրան ձեր բա կա լել են 1937 թ. որ պես քա ղա քա կան հան ցա գոր ծի (նա 

պա հան ջում էր իր հայ րե նի Լեռ նային Ղա րա բա ղը մի աց նել Հա յաս-

տա նին) բան տար կել են ՀՀ ան վտան գու թյան խու ցում, ֆի զի կա պես 

տան ջել-ծե ծել, ա պա 1941 թ. հինգ տա րով աք սո րել Ղա զախս տան, 

բայց եր ևա նա մերձ ճա նա պար հին գնաց քում մա հա ցել է... 

ԵՊՀ-ում ո ւս ման և գի տու թյան զար գաց ման ու վե րել քի գոր ծըն թա-

ցը, հատ կա պես քի մի այի ո ւղ ղու թյամբ,  շա րու նակ վել է մինչև 1930-

ա կան թթ. (պ րոֆ. Ս. Ղամ բա րյա նի և պրոֆ. Լ. Ռո տի նյա նի կազ մա-

կերպ չա կան ջան քե րով), բարձր մա կար դա կի հասց նե լով քի մի ա կան 

գի տու թյան ու սու ցու մը և զար գա ցու մը, նոր քի մի կոս բարձ րո րակ կադ-

րե րի պատ րաս տու մը: Եր ևա նի հա մալ սա րա նում քի մի այի հան դեպ 

հա տուկ սեր ու նե ցող և ու շագ րավ շր ջա նա վարտ նե րից շա տե րը պահ-

վել են հա մալ սա րա նում: Նրան ցից է ին` Հով հան նես Չալ թի կյա նը, 

Ար մե նակ Մն ջո յա նը, Վա ղար շակ Ա զա տյա նը, Ա ղա սի Քան քա նյա նը, 

Ա րաք սի Բա բա յա նը, Մա մի կոն Դար բի նյա նը, Լևոն Ղա զա րյա նը և ու-

րիշ ներ, ով քեր աս տի ճա նա բար դար ձան մեծ գիտ նա կան ներ և պրո-

ֆե սոր ներ, ի րենց ու սու ցիչ նե րի ար ժա նի օգ նա կան նե րը և փո խա րի-

նող նե րը: Սերն դա փո խու թյան այդ ո ճը հա մալ սա րա նում պահ պան վել 

է նաև հե տա գա յում: 

1930 թ. Ա նդր կով կա սյան ֆե դե րա ցի այի ժող խոր հի ո րոշ մամբ կա-

տար վեց Ա նդր կով կա սի հա մալ սա րան նե րի ո րոշ վե րա կա ռու ցում և 

դրանց հի ման վրա նոր ու սում նա կան մաս նա գի տա կան ա ռան ձին 

գոր ծող բուհա կան ի նս տի տուտ նե րի կազ մա կեր պում: Ե ՊՀ-ի ֆա կուլ-

տետ նե րի հեն քի վրա 1930 թ. Եր ևա նում կազ մա կերպ վել և ան ջատ վել 
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ե ն` Պո լի տեխ նի կա կան, Բժշ կա կան, Գյու ղատն տե սա կան, Կոո պե-

րա տիվ-տն տե սա գի տա կան և Ման կա վար ժա կան ի նս տի տուտ նե րը, 

ի սկ 1931 թ. Ա նդր կով կա սյան ա նաս նա բու ծա կա կան-ա նաս նա բու ժա-

կան ի նս տի տու տի (բաց ված` 1928-1929 թթ.) բա զայի վրա Եր ևա նում 

ստեղծ վել է Եր ևա նի ա նաս նա բու ծա կան-ա նաս նա բու ժա կան ի նս տի-

տու տը: Կազ մա վորված այդ նոր ու սում նա կան հաստատություններում 

շա րու նա կել են դա սա վան դել հա մալ սա րա նի դա սա խոս նե րը (հիմ նա-

կան կամ հա մա տե ղու թյան կար գով) մինչև ի նս տի տուտ նե րում նոր 

հա մա պա տաս խան կադ րե րի պատ րաս տու մը և վերջ նա կան հու նի 

մեջ մտ նե լը: Հա մալ սա րա նում շա րու նակ վել է ու սում նա գի տա կան 

գոր ծըն թա ցը պահ պան ված ֆա կուլ տետ նե րում և բա ժին նե րում, մինչև 

որ ձևա վոր վել են  նոր ա նու նե րով ֆա կուլ տետ ներ: Եվ 1933 թ. ԵՊՀ-ն 

շա րու նա կել է գոր ծել ար դեն հինգ ֆա կուլ տետ նե րով` Ֆի զի կա-մա թե-

մա տի կա կան, Պատ մա բա նա սի րա կան, Ման կա վար ժա կան, Տն տե-

սա գի տա կան և Բնա գի տա կան: 1934 թ. Բնա գի տա կան ֆա կուլ տե տի 

հեն քի վրա բաց վել ե ն` Քի մի ա կան, Կեն սա բա նա կան, Ե րկ րա բա-

նա-Աշ խար հագ րա կան ա ռան ձին ֆա կուլ տետ նե րը: 1935 թ. բաց վել 

է Ի րա վա բա նա կան, ի սկ 1936թ. Պատ մա կան և Բա նա սի րա կան ֆա-

կուլ տետ նե րը: Պետք է նշել, որ ԵՊՀ-ի եր կա րատև գոր ծու նեու թյան 

ըն թաց քում, տար բեր տա րի նե րին նոր ֆա կուլ տետ նե րի կամ ամ բիո-

նե րի բա ցու մը, ստեղ ծու մը, մի ա վո րու մը, բա ժա նու մը, ի նչ պես նաև 

հնե րի, ո րոշ դեպ քե րում, լու ծա րու մը կամ փա կու մը կա տար վել  է ժա-

մա նա կի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան և ան հրա ժեշ տա բար ու 

բնա կա նո րեն, ո րը տե ղի է ու նե ցել և ու նի նաև քի մի այի բնա գա վա ռում 

առ այսօր որ պես հա մալ սա րա նի զար գաց ման փուլ: 

ԵՊՀ-ում իր ստեղծ ման ժա մա նա կից առայսօր քի մի այի ու սու ցու մը 

կա տար վել է հետ ևյալ 7 ան վա նում նե րով ֆակուլտետներում` 1. Բնա-

գի տա կան (1920-1922 թթ.), 2. Գյու ղատն տե սա կան (1922-1930 թթ.), 3. 

Բնա գի տա կան (1930-1933 թթ.), 4. Քի մի ա կեն սա բա նա կան (1933 թ.), 

5. Քի մի ա կան (Քի մի այի) (1934-2015 թթ.), 6. Դե ղա գի տու թյան և Քի-

մի այի (2015-2016 թթ.), 7. Քի մի այի (2017 թ. հի մա): 

Ս տորև բեր ված է Եր ևա նի հա մալ սա րա նի և քի մի այի ու սուց ման 

ֆա կուլ տետ նե րի ժա մա նա կագ րա կան ան վա նում նե րը առ 1919-2019 

թթ.: Հա յաս տա նի հա մալ սա րանի (1919-1920 թթ.), Հա յաս տա նի Ժո-

ղովր դա կան հա մալ սա րանի (1920-1923 թթ.) բ նա գի տա կան ֆա-
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կուլ տետ (1920-1922 թթ.), Հա յաս տա նի պե տա կան հա մալ սա րանի 

(1923-1930 թթ.)  գյու ղատն տե սա կան ֆա կուլ տետ (1921-1930 թթ.), 

Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րանի (1930 թ.) բ նա գի տա կան ֆա կուլ-

տետ (1930-1933 թթ.), քի մի ա կեն սա բա նա կան ֆա կուլ տետ (1933 թ.), 

քի մի ա կան (քի մի այի) ֆա կուլ տետ (1934-2015 թթ.), դե ղա գի տու թյան և 

քի մի այի ֆա կուլ տետ (2015-2016 թթ.), քի մի այի ֆա կուլ տետ (2017 թ.): 

Քի մի այի ֆա կուլ տե տի մաս նա շեն քում դե ղա բա նա կան ե րեք ամ բի ոն-

նե րի հեն քի վրա ստեղծ վել է  ա ռան ձին գոր ծող Ե ՊՀ ֆար մա ցի այի ու-

սում նա գի տա կան ի նս տի տուտ  (2017 թ.): Ա ղյու սակ 1-ո ւմ բեր ված են 

քի մի այի ու սուց մամբ ֆա կուլ տետ նե րի, դե կան նե րի, ամ բի ոն նե րի (բա-

ժին նե րի) ան վա նա կար գե րը և գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա կաշրջան նե-

րը (1920 թ. -2019 թ.):
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 1964-2019 թթ. Քի միա յի ֆա կուլ տե տում դե կա նի տե ղա կալ ներ աշ-

խա տել են 12 անձ. 

1.  Զա լին յան  Մի քա յել  Գա րե գի նի (1930-2017 թթ.), 1964-1967 

թթ.

2. Գ րի գոր յան  Սեր գեյ  Կոս տան դի (1938 թ.), 1967-1969 թթ. 

3.  Ղու կաս յան  Թել ման  Տիգ րա նի (1934-1988 թթ.), 1969-1971 թթ. 

4. Ոս կան յան  Լե նոր Անդ րա նի կի (1939-1975 թթ.), 1971-1973 թթ. 

5.  Նալ չաջ յան  Սու րեն  Հով հան նե սի (1926-2000 թթ.), 1973-1975 

թթ. 

6.  Հախ նա զար յան Ալեքսանդր Հայրապետի (1932-1992 թթ.), 

1975-1987 թթ. 

7.  Ղու կաս յան  Թել ման  Տիգ րա նի (1934-1988 թթ.), 1975-1988 թթ. 

8. Մկրտչ յան  Ռո բերտ  Տիգ րա նի (1939 թ.), 1988- 1992 թթ. 

9.  Ղու կաս յան Ա րամ  Հով հան նե սի (1948 թ.), 1992-1997 թթ.

10.  Կ սիպ տե րի դիս  Վո վա Խ րիս տո յի (1948 թ.),1992-1997 թթ.

11.  Գալստ յան  Լաու րա  Խո րե նի (1953 թ.), 1997-2007 թթ.

12. Մկրտչ յան  Ռո բերտ  Տիգ րա նի (1939 թ.), 2007-2010 թթ. 

13.   Վար դա պետ յան  Սամ վել  Մար տու նի (1955 թ.), 2010-2017 թթ. 

14.  Մար տիր յան Ար մեն Իգ նա տիո սի (1959 թ.), 2017 - 2018 թթ.

15.  Գալստ յան Ար մեն  Սու րե նի (1981 թ.), 2018 թ. առ այսօր:

 Հա ջոր դիվ III-1-1 են թա բաժ նում ներ կա յաց ված են 1934 թվից 

ԵՊՀ-ում ա ռան ձին գոր ծող  Քի միա կան ( Քի միա յի) ֆա կուլ տե տի դե-

կան նե րի (թվով 10 անձ) ու սում նա գի տա կան գոր ծու նեութ յուն նե րը 

և  հա մա ռոտ կեն սագ րութ յուն նե րը, իսկ 1920-1933 թթ. դե կան նե րի նը 

( Զավ րի յան,  Քա լան թար յան) բեր ված են սույն բաժ նի սկզբնա մա սում:
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 III-1-1. ԵՊՀ  քի միա կան ( քի միա յի)

ֆա կուլ տե տի դե կան նե րի կեն սագ րութ յուն նե րը (1934-2019 թթ.)

1.  Տեր- Ղա զար յան  Ղա զար Գ րի գո րի (1874 թ.  Շու շի-1958թ. Եր ևան)
Քիմ. գիտ. դոկ. (1906 թ.), պրոֆ. (1935 թ.),

ԵՊՀ  քի միա յի ֆա կուլ տե տի դե կան (1934-1937 թթ.),

ԵՊՀ ա նօր գա նա կան  քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ (1934-1937 թթ.),

ՀՀ Ա բով յա նի ան վան  ման կա վար ժա կան ինս տի տու տի քի միա յի ամ բիո նի 

վա րիչ (1938-1955 թթ.)

Ծն վել է 1874 թ.  Լեռ նա յին  Ղա րա բա ղի  Շու շի քա ղա քում հոգ ևո րա-

կա նի ըն տա նի քում: Կրթութ յու նը ստա ցել է  Շու շիի  Ռեա լա կան ու սում-

նա րա նում և  Հա յոց  Թե մա կան դպրո ցում:  1895-1898 թթ. աշ խա տել է 

ու սու ցիչ  Հադ րու թի,  Կա պա նի և  Կուտ կում գյու ղի եր կամ յա դպրոց նե-

րում: 1899 թ. մեկ նել է Շ վե յցա րիա, ըն դուն վել Ժն ևի հա մալ սա րա նի 

բնա գի տա կան ֆա կուլ տե տը և 1904թ. ա վար տե լով՝ ստա ցել է դիպ լո-

մա վոր քի մի կո սի կո չում: 1906 թ. պաշտ պա նել է ա տե նա խո սութ յուն և 

ս տա ցել ֆի զի կա քի մա կան գի տութ յուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս-

տի ճան:  Նույն թվա կա նին նշա նակ վել է Ժն ևի հա մալ սա րա նի ֆի զի-

կա կան քի միա յի ամ բիո նի ըն թե րա կա (ա սիս տենտ), ա պա դո ցենտ:

1909 թ.  Ղա զար  Տեր- Ղա զար յա նը տե ղա փոխ վել է  Սանկտ Պե տեր-

բուրգ, ընդգրկ վել  Ռու սաս տա նի ֆի զի կա քի միա կան ըն կե րութ յունում, 

զբաղ վել գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րով: 1911 թվա կա նից 

տե ղա փոխ վել է  Բա քու և  արդ յու նա բե րող նե րի պատ վե րով կա ռու ցել 

գի նեթթ վի գոր ծա րան: 1913-1915 թթ. վա րել է  Շու շիի թե մա կան դպրո-

ցի տե սու չի և  ֆի զի կա յի ու սուց չի պաշ տոն նե րը, ա պա մինչև 1917 թ. 

վեր ջը ե ղել է  Բաք վի « Բեն կեն դորֆ ըն կե րութ յուն» նավ թաարդ յու նա-

բե րա կան ֆիր մա յի գի տա հե տա զո տա կան լա բո րա տո րիա յում որ պես 

գի տաշ խա տող: 1917-1934 թթ. Ղ.  Տեր-  Ղա զար յա նը դար ձել է Թ բի-

լի սիի անդր կով կաս յան հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր քի միա յի ամ բիո նի 

պրո ֆե սոր և  քի միա կան լա բո րա տո րիա յի ղե կա վար, միա ժա մա նակ 

այն տեղ աշ խա տե լ է նաև  ՀՀ  պա րեն ժող կո մա տում և  Հա յառևտ րի 

ներ կա յա ցուց չութ յու նում: Այդ ժա մա նակ նե րում Թ բի լի սիում պա-

տաս խա նա տու աշ խա տանք ներ է կա տա րել նաև Անդր ֆե դե րա ցիա-

յի  Պետպ լա նում (1926-1929 թթ.), ժողտնտ խոր հում, միաժամանակ 
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ղե կա վա րե լով Թ բի լի սիի հա ղոր դութ յան ճա նա պարհ նե րի ին ժի նե-

րա կան քի միա յի ամ բիո նը (1930-1931 թթ.) և Թ բի լի սիի  կի րա ռա կան 

քի միա յի ինս տի տու տի բաժնի վար չութ յու նը (1932-1933 թթ.): 1934 թ. 

Ղ.  Տեր- Ղա զար յա նը հրա վե րով տե ղա փոխ վել է Եր ևան և ն շա նակ վել 

Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի քի միա յի ֆա կուլ տե տի ա ռա ջին 

դե կան և ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի ա ռա ջին վա րիչ (1934-

1937 թթ.): Պ րո ֆե սո րի կո չում ստա ցել է 1935 թ.:  Նա հա մա տե ղութ-

յամբ մինչև 1937 թ. ղե կա վա րել է նաև Երևա նի  պո լի տեխ նի կա կան 

ինս տի տու տի ընդ հա նուր և ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նը, ինչ-

պես նաև ԽՍՀՄ ԳԱ  հայ կա կան մաս նաճ յու ղի` Արմ ֆա նի, ընդ հա-

նուր քի միա յի բաժինը:  Հե տա գա յում  Տեր- Ղա զար յա նը աշ խա տել է 

նաև քի միա յի պրո ֆե սոր Եր ևա նի ա նաս նա բու ծա կան-ան սաս նա բու-

ժա կան ինս տի տու տում (1943-1944 թթ.), իսկ 1938-1955 թթ. ե ղել է  Խ. 

Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան ինս տի-

տու տի քի միա յի ամ բիո նի վա րի չը: 1939 թ. (ԵՊՀ-ի հրա տա րակ չութ-

յամբ) լույս է տե սել  Տեր- Ղա զար յա նի կազ մած «Ա նա լի տիկ քի միա յի 

հա մա ռոտ դսաըն թաց» դա սա գիր քը բու հե րի ու սա նող նե րի հա մար: 

Ժն ևում աշ խա տե լու ժա մա նակ նե րից (1906 թ.) Ղ.  Տեր- Ղա զար յա-

նը հրա տա րա կել է կարևոր նշա նա կութ յան գի տա կան աշ խա տանք-

ներ: Ժն ևում և  Փա րի զում հրա տա րա կել է օր թո բար խտութ յուն նե րի 

ո րոշ ման նոր ե ղա նակ նե րին վե րա բեր ող գի տա կան աշ խա տանք ներ, 

իսկ 1906, 1909 և 1911 թթ.  Փա րի զում հրա տա րա կել է քլո րաջ րած նի 

խտութ յու նը և ք լո րի ու ար ծա թի ա տո մա կան զանգ ված նե րը ո րո շե լու 

աշ խա տանք ներ: Մշակել է նավ թից ստաց վող բազ մա թիվ քի միա կան 

և  դե ղա գոր ծա կան պատ րաս տուկ նե րի, բու սա յու ղե րից տար բեր ար-

տադ րանք նե րի ստացման կար ևոր ե ղա նակ ներ:

Պ րոֆ. Ղ.  Տեր- Ղա զար յա նը իր կես դար յա գի տա ման կա վար ժա կան 

գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում մեծ ա վանդ է ներդ րել Անդր կով կա սում և 

ՀՀ-ում քի միա կան գի տութ յան  ձևա վոր ման և  զար գաց ման, քի միա կան 

ար տադ րութ յուն նե րի կազ մա կերպ ման, բարձր ո րա կի քի մի կոս կադ-

րե րի պատ րաստ ման բնա գա վառ նե րում:  Նա ե ղել է բազ մա կող մա նի 

զար գա ցած և  շատ հմուտ մա նա կա վարժ, նրա դաս խո սութ յուն նե րը 

մեծ հե տաքր քութ յամբ էին լսվում: Ե ղել է բա րի, հա մեստ և խստա պա-

հանջ անձ նա վո րութ յուն, մեծ ճա նա չում է ու նե ցել Անդրկով կա սում: 

Ն րա որ դին` Էդ գար  Տեր- Ղա զար յա նը ե ղել է հա մաշ խար հա յին մա-
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կար դա կի ին ժե ներ-քի մի կոս:

Պ րո ֆե սոր  Ղա զար Գ րի գո րի  Տեր- Ղա զար յա նը պատ վա վոր տեղ է 

գրա վում  Հայ սա տա նի և Անդրկովկասի ան վա նի քի մի կոս գիտ նա կա-

նե րի փայ լուն հա մաս տե ղութ յու նում:

2.  Մա րուխ յան  Դե րե նիկ  Հով սե փի 

(1910 թ.  Հին  Բա յա զետ- 1950թ. Եր ևան)
 Քիմ. գիտ. դոկ. (1944 թ.), պրոֆ. (1944 թ.),

ԵՊՀ  քի միա յի ֆա կուլ տե տի դե կան (1937-1950 թթ.),

ԵՊՀ ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ (1937-1950 թթ.)

Ծն վել է 1910 թ. Արևմտ յան  Հայ սա տա նի  Հին  Բա յա զետ քա ղա քում, 

1915 թ. ե ղեռ նից մա հա պուրծ ըն տա նի քը գաղ թել է Ար ևել յան  Հայ աս-

տան: 1928 թ. ա վար տել է Եր ևա նի №2 միջ նա կարգ դպրո ցը և  ըն դուն-

վել ԵՊՀ  գյուղատնտեսական ֆա կուլ տե տը, որն ա վար տե լուց հե տո 

նույն տա րում ըն դու նվել է հա մալ սա րա նի աս պի րան տու րան քիմիայի 

գծով: 1932-1933 թթ. Դ.  Մա րուխ յա նը աշ խա տել է ԵՊՀ-ի ֆի զի կա մա-

թե մա տի կա կան ֆա կուլ տե տի դե կան: Որ պես ԵՊՀ աս պի րանտ 1933-

1934 թթ.  գոր ծուղ վել է  Լե նինգ րա դի ԽՍՀՄ ԳԱ  քի միա յի ինս տի տուտ, 

իսկ 1934-1935 թթ. աս պի րան տա կան ու սու մը շա րու նա կել է ԽՍՀՄ 

ԳԱ  Մոսկ վա յի ընդ հա նուր և ա նօր գա նա կան քի միա յի ինս տի տու տում 

ԳԱ թղթա կից ան դամ, քի մ. գի տ. դոկ տոր, պրո ֆե սոր Ի. Ի.  Չերն յաևի 

ղե կա վա րութ յամբ, որ տեղ էլ 1935թ. պաշտ պա նել է թեկ նա ծո ւա կան 

թեզ «Եր կար ժեք պլա տի նի պի րի դի նա յին կոմպ լեքս միա ցութ յուն նե-

րի մա սին» թե մա յով: Դ.  Մա րուխ յա նին շնորհ վել է քի միա կան գի-

տութ յուն նե րի թեկ նա ծո ւի գի տա կան աս տի ճան և  դո ցեն տի ու ա վագ 

գի տաշ խա տո ղի կո չում ներ: 1936 թ. վե րա դար ձել է և աշ խա տել ԵՊՀ 

 քի միա յի ֆա կուլ տե տի ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նում որպես 

դո ցենտ ու ԽՍՀՄ ԳԱ  քի միա յի ինս տի տու տի հայ սա տան յան մաս-

նաճ յու ղի` Արմ ֆա նի ա վագ գի տաշ խա տող:

1937 թ. նշա նակ վել է ԽՍՀՄ ԳԱ  քի միա յի ինս տի տու տի հա յաս-

տան յան մաս նաճ յու ղի` Արմ ֆա նի տնօրեն և  զու գա հե ռ աշխատել է 

նաև ԵՊՀ  քի միա յի ֆա կուլ տե տի դե կան ու ա նօր գա նա կան քի միա-

յի ամ բիո նի վա րիչ՝ մինչև իր ան ժա մա նակ մա հը:  Շա րու նա կե լով գի-

տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը կոմպ լեքս միա ցութ յուն նե րի 

սին թե զի և  հե տա զո տութ յուն նե րի բնա գա վա ռում 1944 թ.  Մոսկ վա յում 
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պաշտ պա նել է դոկ տո րա կան ա տե նա խո սութ յուն` « Միարժեք պղնձի 

կոմպ լեքս նե րը» թե մա յով և ս տա ցել քի միա կան գի տութ յուն նե րի դոկ-

տո րի գի տա կան աս տի ճան ու պրո ֆե սո րի կո չում: 

Պ րոֆ. Դ.  Մա րուխ յա նը ՀՀ-ում կոմպ լեքս միա ցութ յուն նե րի քի միա-

յի հիմ նա դիր նե րից և  զար գաց նող նե րից է, մի շարք գի տա կան աշ խա-

տութ յուն նե րի և  հայտ նա գոր ծութ յուն նե րի հե ղի նակ:  Մեծ ներդ րում է 

ու նե ցել պղնձի և պ լա տի նի խմբի տար րե րի կոմպ լեքս միա ցութ յուն նե-

րի (ա մի նա յին և  այլ լի գանդ նե րի հետ) սին թե զի և  հե տա զո տութ յուն-

նե րի բնա գա վա ռում: Ն րա գի տա հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը 

շա րու նա կել են իր ա շա կերտ նե րը և  աս պի րանտ նե րը` Ս. Ն. Ա վագ-

յա նը (հե տա գա յում` պրո ֆե սոր, Ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի 

վա րիչ,  Քի միա յի ֆա կուլ տե տի դե կան), Ռ. Ս. Մ խի թար յա նը (հե տա-

գա յում դո ցենտ), Գ. Ա. Չթ յա նը (հե տա գա յում դո ցենտ) և  ու րիշ ներ: 

Ն րա կա տա րած ծա ռա յութ յուն նե րը ար ժա նա վույն են գնա հատ վել` 

պարգևատր վել է ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ պարգև նե րով: Պ րոֆ.  Դե րե նիկ 

 Հով սե փի  Մա րուխ յա նը մեծ հետք է թո ղել հա մալ սա րա նում և ՀՀ-ում 

ա նօր գա նա կան քի միա յի զար գաց ման գոր ծըն թա ցում:

3. Մն ջո յան Ար մե նակ  Լևո նի (1904 թ.  Սա րի ղա միշ,  

Կար սի մարզ- 1970 թ. Եր ևան)
 Քիմ. գիտ. դոկ. (1937 թ.), պրոֆ. (1939 թ.), ՀՀ ԳԱ ա կադ. (1943 թ.),

ԵՊՀ  քի միա յի ֆա կուլ տե տի դե կան (1951-1952 թթ.),

ԵՊՀ օր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ (1937-1941 թթ. և 1944-1951 թթ.),

ԵՊԲՀ ա նօր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ (1937-1939 թթ.),

ԵՊԲՀ օր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ (1937-1946 թթ.),

ՀՀ ԳԱ  քի միա յի ինս տի տու տի տնօրեն (1945-1950 թթ.),

ՀՀ ԳԱ  նուրբ օր գա նա կան քի միա յի ինս տի տու տի տնօրեն (1957-1970 թթ.),

ԽՍՀՄ  սո ցա լիս տա կան աշ խա տան քի հե րոս (1969 թ.)

 Խորհր դա հայ տա ղան դա վոր քի մի կոս Ա. Մն ջո յա նը ե ղել է ՀՀ-ում 

նուրբ և  դե ղա բա նա կան քի միա յի ա ռա ջին հիմ նա դիր նե րից, պրոֆ. Ս. 

 Ղամ բար յա նի գոր ծի ար ժա նի շա րու նա կո ղը օր գա նա կան քի միա յի 

բնա գա վա ռում: Ա. Մն ջո յա նը ա վար տել է  Մոսկ վա յի հա մալ սա րա-

նի քի միա դե ղա գոր ծա կան ֆա կուլ տե տը (1928 թ.), այ նու հետև նաև 

ԵՊՀ-ի բժշ կա կան ֆա կուլ տե տը (1933 թ.):  Քի միա կան գի տութ յուն-

նե րի դոկ տոր էր` 1937 թ., պրո ֆե սոր` 1939 թ., ա կա դե մի կոս` 1943 թ.: 
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 Կազ մա կեր պել և  ղե կա վա րել է  Խորհր դա յին  Հա յաս տա նի դե ղատ-

նե րի վար չութ յան գի տա հե տա զո տա կան ար տադ րա կան լա բո րա-

տո րիան (1928-1938 թթ.): Ե ղել է Եր ևա նի բժշկա կան ինս տի տու տի 

ա նօր գա նա կան քի միա յի (1937-1939 թթ.) և օր գա նա կան քի միա յի 

(1937-1946 թթ.) ամ բիոն նե րի վա րի չը, միա ժա մա նակ (եր կու շրջա նով) 

լի նե լով Եր ևա նի հա մալ սա րա նի օր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա-

րիչ (1937-1941 թթ. և 1944-1951 թթ.): Ե ղել է ԵՊՀ քի միա յի ֆա կուլ տե-

տի դե կան (1951-1952 թթ.):

 Հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին ՀՀ ժողտնտ խոր հի ո րոշ-

մամբ Ա. Մն ջո յա նը կազ մա կեր պել և  ղե կա վա րել է հա տուկ քի միա կան 

լա բո րա տո րիա, որ տեղ սին թեզ վել են կար ևոր դե ղան յու թեր և  մար-

տա կան թու նա վոր նյու թե րը հայտ նա բե րող բա ցա հայ տիչներ (ին դի-

կա տորներ): 1945-1950 թթ. ե ղել է ՀԽՍՀ ԳԱ  քի միա յի ինս տի տու տի 

տնօրենը: Ն րա կող մից կազ մա կեր պած դե ղա գոր ծա կան քի միա յի 

հեն քի վրա 1957 թ. ստեղծ վել է ՀՀ  նուրբ օր գա նա կան քի միա յի ինս տի-

տու տը (ՆՕՔԻ), ո րի գի տա կան ղե կա վարն էր և  տնօրենը (1957-1970 

թթ.): 1971 թ. այն կրում է ա կա դե մի կոս Ար մե նակ Մն ջո յա նի ա նու նը: 

1953-1960 թթ. ե ղել է ՀՀ ԳԱ փոխպ րե զի դեն տը, 1964-1967 թթ.` քի միա-

կան բա ժան մուն քի ա կա դե մի կոս-քար տու ղա րը: Ա. Մն ջո յա նի գի տա-

կան աշ խա տանք նե րը վե րա բեր ում են նոր, արդ յու նա վետ դե ղան յու-

թե րի սին թե զին և  օր գա նիզ մի վրա դրանց ներ գոր ծութ յան ու սում նա-

սի րու թուն նե րին: Պ րոֆ. Ա. Մն ջո յա նը մինչև 1937 թ. զբաղ վել է ՀՀ բու-

սա կան և  հան քա յին (թեր թա քա րեր) հում քից դե ղան յու թեր ստա նա լու 

հե տա զո տութ յուն նե րով, իսկ 1944 թ.՝ թմրան յու թե րի սին թեզ նե րով, 

ո րոնք հե տա գա յում ՆՕՔ ինս տի տու տում մեծ զար գա ցում ու նե ցան 

և  կար ևոր տեղ գրա վե ցին օր գա նա կան նյու թե րի և  միա ցութ յուն նե-

րի կա ռուց ված քի ու կեն սա բա նա կան ակ տի վութ յուն նե րի կա պի ու-

սում նա սի րութ յուն նե րում:  Փաս տո րեն, ա կա դե մի կոս Մն ջո յա նը նաև 

ֆի զիո լո գիա պես ակ տիվ նյու թե րի սին թե զի և  հե տա զոտ ման դպրո ցի 

հի մնա դիրն է ՀՀ-ում: Ն րա ղե կա վո րութ յամբ սին թեզ վել և  հե տա զոտ-

վել են բազ մա թիվ նոր կեն սա բա նո րեն ակ տիվ նյու թեր, ո րոնք փո-

խարկ ված ա ծանց յալ ներ են ալ կի լօք սի բեն զո յա կան թթու նե րի, քա-

ցա խաթ թու նե րի և կար բո նաթթ ու նե րի: Դ րան ցից շա տե րը`  Դի թի լի նը, 

 Գանգ լե րո նը,  Սու բե խո լի նը, Ար փե նա լը,  Մես փե նա լը և  այլք կի րառ վել 

են և  օգ տա գործ վում են որ պես սիրտ-ա նո թա յին, նյար դա-հո գե կան, 
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չա րո րակ ու ռուցք նե րի, վա րա կիչ և  այլ հի վան դութ յուն նե րի բուժ ման 

հա մար:

 Հայ տա ղան դա վոր գիտ նա կա նը բարձր է գնա հատ վել կա ռա վա-

րութ յան կող մից, պարգ ևատր վել է շքան շան նե րով, մե դալ նե րով, նա 

նաև  Սո ցիա լիս տա կան Աշ խա տան քի հե րոս էր (1969 թ.): Ա կա դե մի-

կոս Ար մե նակ Մն ջո յա նը մեծ  ժա ռան գութ յուն է թո ղել հայ կա կան և 

 մի ջազ գա յին նուրբ օր գա նա կան և բժշ կա դե ղա գի տա կան քի միա յի 

բնագավառում:  Նա  Դե ղա բա նա կան քի միա յի բնա գա վա ռում մնա ցել 

է հա մաշ խա րա յին մե ծա գույն դեմք, հայ ժո ղովր դի ար ժա նա վուն զա-

վա կը և հ պար տութ յու նը:

4.  Դանղ յան  Մա մի կոն  Տիգ րա նի (1907 թ. գ.  Թե ջի րա բակ 

( Ձո րաղբյուր)-1984 թ. Եր ևան)
 Քիմ. գիտ. դոկտոր (1949 թ.), պրոֆ. (1950 թ.),

ԵՊՀ  քի միա յի ֆա կուլ տե տի դե կան (1953-1961 թթ. և 1967-1973 թթ.),

ԵՊՀ օր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նի վա րիչ (1951-1979 թթ.)

 Հայ նշա նա վոր քի միա կոս-օր գա նիկ, պրոֆ. Մ.Տ.  Դանղ յա նը 

ա վար տել է ԵՊՀ քի միա յի ֆա կուլ տե տը (1936 թ.), աշ խա տել է ԵՊՀ 

օր գա նա կան քի միա յի ամ բիո նում, ե ղել է աս պի րանտ Ա. Լ. Մն ջո-

յա նի ղե կա վո րութ յամբ, դոկ տո րա կան թե զը պաշտ պա նել է 1949 թ. 

Երևա նում, պրո ֆե սորի կո չում է ստա ցել 1950 թ.: Ն րա գի տա կան 

աշ խա տանք նե րը վե րա բեր ում են բազ մա ֆունկ ցա յին γ-լ ակտ ոն ների 

ս ին թեզին և  դրանց  փոխ արկո ւմ ներին ու  քիմ իական հ ատկո ւթյուն-

ների  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ներին: Այդ  թե մա տիկան  հե տա գայում  շար-

ունակվել է  ամբ իոնում: 1951 թ. պրոֆ. Մ. Տ . Դա նղ յանը դ արձել  է 

ԵՊՀ քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ : 

Նա  համ ալ սա րանի  քիմ իայի  ուսո ւցման  ֆակո ւլ տետի  դեկ ան ներից 

միակն է, որ  լի նելով  ամբ իոնի  վարիչ, մ իա ժա մանակ  վարել է  քիմ իայի 

 ֆակուլ տետի  դե կանի պ աշ տոնը  երկու շր ջանով՝ 1953-1961 թթ. և 1967-

1973 թթ., ց ու ցա բե րելով կ ազ մակե րպ չական բարձր  ու նակո ւթյո ւններ: 

 Եր կարատև  աշ խատա նք նային գ ործ ունեո ւթյան  ընթ ացքում  որպես 

 ամբ իոնի  վարիչ  և  դեկան նպ աստել է  ֆակո ւլ տետի մ աս նա գի տական 

զ արգ աց մանը:  Նրա  օրոք ԵՊՀ  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնին կից 

ստեղծվել են պր ոբ լե մային, իսկ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնին 
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կից`  ճյու ղային  գի տա հե տա զո տական  լա բո րա տոր իա ներ:  Պրոֆ. Մ. 

Տ . Դանղ յանը  եղել է  համեստ  և  ա ռա քինի ա նձ նա վորո ւթյուն,  ու նե-

նալով  հա մա պատ ասխան  ար ժան իքներ  երբեք չի  դիմել ԳԱ թղթակից 

 ան դամի կամ  ա կա դե մի կոսի ը նտրո ւթյո ւն ներին մ ասն ակ ցելու  համար:  

Պրոֆ. Մ. Տ . Դա նղ յանը մեծ հետք է  թողել  համ ալ սա րանում  քիմ իայի 

զ արգացման գ ործում  և  օր գա նական  քիմ իայի գծով բարձր  մակ ար-

դակի կ ադ րերի պ ատրա ստման գ ործ ըն թացում:

5 .  Թա ռայա ն Վ եր գին ե  Մա կարի 

(1905 թ . Թ բիլիսի - 1985 թ.  Երևան )
Քիմ. գիտ. դոկտոր (1954 թ.), պրոֆ. (1956 թ.), ՀՀ ԳԱ թղ թակից  անդամ 

(1956 թ.),

ԵՊ Հ  քիմ իական  ֆակո ւլ տետի  դեկան (1961-1964 թթ.),

ԵՊՀ  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ 

(1938-1942 թթ., 1946-1954 թթ., 1962-1977 թթ.)

Պրոֆ. Վ. Մ .  Թա ռա յանը ա նա լիտիկ (վ երլ ու ծական)  քիմ իայի  

ա ռաջին զ ար գաց ող ներից  մեկն է:  Թ բի լիսիում մ իջ նակարգ դպ րոցը  

ավ ար տելուց  հետո  ընդո ւնվել է  Թ բի լիսիի  պե տական  համ ալ սա րանի 

 քիմ իա դե ղագ որ ծական  բա ժինը (ռ ու սական): 1929թ.  ավ արտել է  և 

նույն  տարում  տե ղափ ոխվել  Երևան ու  աշ խատ անքի  անցել ԽՍՀՄ 

Գ Ա  Հայ աս տանի մ ասն աճյ ուղի (Ա րմֆան ) կե նտ րո նական  լա բո րա-

տար իայում  որպես  լա բորանտ,  ապա  աս իստենտ, իսկ 1931-1933 թթ.  

ա նա լիտիկ  քիմ իայի բ աժնի  ղե կավար: 1933 թ .  աշ խատ անքի է  անցել 

 ԵՊՀ-ի ը նդ հանուր  քիմ իայի  (ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի) 

 ամբ իոնում,  որպես  դա սախոս մինչև 1938 թ վա կանը: 1938 թ. Լ .  Ռոտին-

յանի  ղե կա վարո ւթյամբ պա շտ պանել է թ եկ նա ծո ւական թեզ  և նույն 

թվին դ արձել ԵՊՀ  ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմիայի  ամբ իոնից  

առա նձն ացված  նոր աստեղծ  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ: 

Նա և  պրոֆ. Լ.Ա .  Ռոտ ին յանը միակն են  քիմ իայի  ուսո ւցման  ֆակո ւլ-

տետում, որ  ամբ իոնի  վարիչ են  աշ խատել  երեք շր ջանով:  Ա վելի քան 

28  տարի  ղե կա վա րելով  համ ալ սա րանի այդ  ամբ իոնը՝ Վ .  Թառ ան-

յանը պ ատր աստել է  բազում հայ  ա նա լիտիկ  քի միկ ոսներ, բ արձ աց-

նելով  ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատա նք ների  մակ ար դակը  ա նա լիտիկ 

 քիմ իայի գծով : Դ ոկ տո րական  թեզը պա շտ պանել է 1954 թ., 1956 թ. 



73ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

նրան շնո րհվել է պ րո ֆե սորի  կոչում  և նույն  տարում ըն տրվել է ՀՍՍՀ 

ԳԱ թղ թակից  անդամ:  Հ րա տա րակել է 230-ից  ա վելի  գի տական  աշ-

խատություններ,  որ ոնցից 10-ը  հե ղի նա կային  ի րավունքով :  Հե-

ղինակ է`  «Մ երկ ու րո ռեդո ւկ տոմ ետրիան  որպես  ծա վա լային  ա նա-

լիզի  ե ղանակ» (1958 թ.) և  « Ռենի ումի  ա նա լիտիկ  քիմիա» (1966 թ.) 

 մեն ագրո ւթյո ւն ների:  Նրա  հե տա զոտո ւթյո ւն ներում կ արևոր տեղ են 

գ րավել վ երլ ու ծական  էլե կտ րա քիմ իական  ե ղան ակ ները`  պո տեցիա-

լա չափո ւթյ ունը,  ամ պե րա չափո ւթյ ունը  և պ ոլ յար ոգ րաֆիան:  Ար-

ժե քավոր են  հող ալ կալ իական  մետ աղ ների  ա նա լիտիկ  քիմ իային 

նվիրված  աշ խատա նք ները, մեծ  ճա նաչում  ունեն նաև լ ու ծահ անման 

լ ու սա չա փական (էք ստ րա կիցիոն  ֆո տոմ ետ րական)  ե ղան ակ ների 

զ արգ ացման ո ւղղո ւթյամբ դոց. Ե . Հ ովս եփ յանի հետ  կա տարած 

 ուսում նա սիրո ւթյո ւն ները:  Նրա  ղե կա վարությամբ մշ ակվել են բարձր 

զգ այնո ւթյան  ա նա լիզի  ե ղանակներ,  կի րա ռելով թ իա լի նային  և  ալ կի-

դի նային շ արքի ն երկ անյութեր`  ոսկու,  ռենիումի,  թալի ումի,  գալիումի, 

տ ան տալի,  ծա րիրի  և այլ տ ար րերի մ իկ րո քանակ ները  ո րո շելու 

 համար:  Պրոֆ. Վ .  Թա ռա յանը 1961-1964 թթ.  եղել է ԵՊՀ  քիմիայի 

 ֆակո ւլ տետի  դեկան : Միաժամանկ  ղե կա վարել է նաև ՀՀ ԳԱ ե րկ րա-

բանո ւթյան և ը նդ հանուր ու  ան օր գա նական  քիմիայի ի նս տիտուտ-

ներում վ երլ ու ծական  քիմ իայի  լա բո րա տոր իա ները, ի նչպես նաև 

գիտահետազոտական խմբեր:  Եղել է ՀՀ ԳԱ  քիմ իական  գիտութ յուն-

ների գ իտխորհրդի  անդամ, ԵՊՀ քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  գի տական 

 աս տիճաններ շն որհող խոր հրդի  նա խագահ: Վ. Մ .  Թառան յանը 

 միջազ գային  ճա նաչում  ու նեցող պ ատ կա ռելի հայ կին  քի միկոս էր  

ա նա լիտիկ  քիմ իայի ոլորտում, թողել է  գի տական մեծ  ժառանգություն 

 և պ ատր աստել մեծ թվով  քի միկոս կ ադրեր:
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6 .  Խա չատո ւրյա ն  Կարո  Է րանի 

(1909 թ.  Ջ րաշեն ,  Բասեն-1993 թ.  Երևան )
Տ եխ նի կական գիտ. դ ոկտոր (1957 թ.), պ րո ֆեսոր (1958 թ.),

ԵՊ Հ  ֆի զի կայի  ֆակո ւլ տետի  դեկան (1960-1961 թթ.),

ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դեկան (1964-1967 թթ.),

ԵՊ Հ քիմ . թ եր մո դի նա մի կայի և  նյ ութի  կառո ւյցի  ամբ իոնի  վարիչ 

(1964-1967 թթ.),

ԵՊ Հ  տե սական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1967-1984 թթ.),

ԵՊ Հ  գի տական  աշ խատա նք ների գծով պ րոռ եկտոր (1967-1977 թթ.)

Պ րո ֆեսոր Կ. Է .  Խա չատո ւր յանը հայ խոր հր դային ն շա նավոր  ֆի-

զիկոս- քի միկոս է,  աո վորել  է Մո սկ վայի Մ .  Լո մո նո սովի  անվան  համ ալ-

սա րանում և 1935 թ.  ավ արտել  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը: 1939 թ .-ից  դա-

սա խոսել է Կ. Ե .  Վո րո շի լովի  անվա ն ռ ազ մա ծո վային  ա կա դեմիայում, 

իսկ 1945 թ. ն շան ակվել է Ա. Ն.  Կ ռի լովի  անվան  ա կա դեմ իայ ի թ եր-

մո դի նա մի կայի  և ա յրման  տեսո ւթյան  ամբ իոնի պետ : Նա տ եխ նի-

կական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր էր (1957 թ.), պ րո ֆեսոր (1958 թ.) , 

ՀՀ  գիտո ւթյան վ աս տա կավոր գ ործիչ (1967 թ.):  1960 թ. գն դա պետի 

 կոչ ումով  զորա ցրվել է  և  անցել  քա ղա քաց իական  ծա ռայո ւթյան:  Աշ-

խատել է ԵՊ Հ  ֆի զի կայի  ֆակո ւլ տետում կարճ  ժա մա նակով  որպես 

 դեկան,  ապա 1961 թ .-ից  տե ղափ ոխվել է  ԵՊՀ-ի  քիմիայի  ֆակո ւլ-

տետ ի  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբիոն  որպես պ րո ֆեսոր,  այն ուհետև 

իր կ ողմից  նոր աստեղ ծ   քիմ իական թ եր մո դի նա միկայի  և  մո լեկ ուլի 

 կառո ւյցի  ամբ իոնի  վարիչ (1964-1967 թթ.),  ապա  ան վա նափ ոխված ̀ 

ԵՊՀ տե սական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1967-1984 թթ.): Ըն տրվել  է 

ԵՊՀ քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դեկան (1964-1967 թթ.),  ապա ն շան ակվել 

է ԵՊ Հ  գի տական  աշ խատա նք ների գծով պ րոռ եկտոր (1967-1977 

թթ.), մ իա ժա մանակ  լի նելով  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի պ րո ֆեսոր (մինչև 

1993 թ.):  Պրոֆ. Կ. Է .  Խա չատո ւր յանի  գի տական  աշ խատանք ները 

 վե րաբ երում են  հեղո ւկ ների ու լ ուծու յթ ների  մակ երևո ւ թային լ ար-

վածո ւթյան թ եր մո դի նա մի կային և  հր թի ռային շ արժ իչ ներում  վա-

ռելանյ ութի ա յրման ու  գա զային պ րոց ես ների  տեսո ւթյան հ ար ցերին:  

Եղել է  Բ րատ իս լա վայի  համ ալ սա րանի պ ատ վավոր դ ոկտոր (1970 

թ.)  և Խոր հր դայի ն Միո ւթյան Գ Ա բարձր ջ երմ աս տի ճա նային ջ եր մա-

ֆի զի կայ ի գի տական խոր հրդի  անդամ:  Հ րա տա րակել է  « Տե սական 

 քիմ իայի  հիմու նք ները»  ուսո ւմ նական ձ եռն արկը (I և II  մասեր), ԵՊՀ 
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հ րա տար ակչո ւթյուն (1974 թ., 1978 թ.) և „Основы термодинамики и 
теории горения” (части 1-3) Москва, 1951-1955 гг.,  մեն ագրո ւթյունը:  

Պրոֆ. Կ.Է .  Խա չատո ւր յանը ն շա նա կալի  ավանդ է  թողե լ Խորհրդայի ն 

Միո ւթյա ն ռ ազ մա ծո վային  ա կա դեմ իայի  թ եր մո դի նա մի կայի  և 

ա յրման  տեսո ւթյուն  ամբ իոնի պետ  աշ խա տելու  ժա մանակ և ԵՊՀ-

ում  քիմիական թ եր մո դի նա մի կայի ու  տե սական  քիմիայի բ նա գավառ-

ներում, նաև  համ ալ սա րանի  ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատա նք ների 

կ ազ մակե րպման ու զ արգ ացման ոլորտում: 

7 . Ավ ագյա ն Ս արգի ս  Նա զարի 

(1918 թ . Դ արբազ ,  Լոռի-1995 թ.  Երևան )
Քիմ. գիտ. դոկտոր (1967 թ.), պրոֆ. (1968 թ.),

ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դեկան (1973-1975 թթ.),

 Եր ևանի Խ.  Աբ ով յանի  անվա ն  հայկական մ ան կավ ար ժական ի նս տիտ ուտի

 ուսո ւմ նական  աշ խատ աք ների գծով պ րոռ եկտոր  և  

Քիմ իայի ամբ.  վարիչ (1975-1984 թթ.),

ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1984-1989 թթ.)

 Ծնվել  է  Լոռու մ արզ ի Դ արբազ գյ ուղում  և  գե րազանց  ա ռա ջա-

դիմո ւթյամբ  ավ արտե լ  Վա նա ձորի  թիվ 1 մ իջ նակարգ դպրոցը, 1936 

թ.  ընդո ւնվել է  Եր ևան ի Կար լ Մա րքսի  անվա ն  պո լիտեխ նի կական 

ի նստիտուտի քիմիա-տ եխ նո լոգ իական  ֆակո ւլ տետը: Ի նս տիտ ուտը  

ավ ար տելուց  հետո 1941 թ. հ ու նիսին  կա մավոր մ եկնել է ռ ազ մա ճակատ 

 և մ ասն ակցե լ հ այ րե նիքի պա շտ պանո ւթյան  համար մղվող պ այ քարին : 

Հ այ րե նակա ն մեծ  պա տեր ազմի հ աղ թական  ավ արտից  հետո  մա յորի 

 կոչ ումով Ս.  Ավ ագ յանը  վե րադ արձել է  Երևան և 1946 թ.  ընդո ւնվել 

ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետին կից  աս պիրանտուրան  «Ան օր գա նական 

 քիմիա» մ աս նա գիտո ւթյամբ: 1948 թ.-ից Ս.  Ավ ագ յանը  աշ խատել է 

 համ ալ սա րանի  քիմ իական  ֆակուլ տետում  որպես  աս իստենտ,  ապա  

ավագ  դա սախոս,  դոցենտ, պ րո ֆեսոր,  դեկան: 1953 թ.  հա ջողո ւթյամբ 

պա շտ պանել է թ եկ նա ծո ւական թեզ, իսկ 1967 թ. դ ոկ տո րական  ա տե-

նա խոսո ւթյուն` «Ա նցման շ արքի  մետաղ ների նոր կո մպլեք սային 

մ իացո ւթյո ւն ները  մո նոդ են տա տային  և  պո լիդեն տա տային  լիգա նտ-

ների հետ»  թե մայով  Թ բի լիսիի  համալ սա րանի մ աս նա գի տական 

խոր հրդում:  Նրա  գի տական  հե տա զոտո ւթյուն ները նվիրված են հ իմ-
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նա կանում  օլ եի ֆե նային, դ իօլ եի ֆե նային  և  խե լա տային բնո ւյթի կո-

մպլեքս մ իացո ւթյո ւն ների ս ին թեզին ու  ուսումնասիրմանը:  Հ րա տա-

րակել է 100-ից  ա վելի  գի տական  աշ խատա նքներ : Բ ազմիցս մ ասն-

ակցել է մի ու թե նական  և  միջ ազ գային  գի տա ժող ով ներին, 1970 թ.  

Կ րա կովի կո մպլ եք սային մ իացո ւթյո ւն ների  քիմ իայի  միջ ազ գային 

18-ր դ  գի տա ժո ղովում Ս.  Ավ ագ յանը ըն տրվել է բաժնի  նա խագահ:  

1973-1975 թթ. եղել է ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դեկան: ՀՀ  կա ռա-

վորո ւթյան կ ողմից պրոֆ. Ս.  Ավ ագ յանը 1975 թ. ն շան ակվել է  Եր ևանի 

Խ.  Աբ ով յանի  անվան հ այ կական  պե տական մ ան կավ ար ժական 

ի նս տիտ ուտի  ուսո ւմ նական  աշ խատա նք ների գծով պ րոռ եկտոր, 

 որտեղ  աշ խատել է մինչև 1984 թ., մ իա ժա մանակ  ղե կա վարել է նաև 

ի նս տիտ ուտի  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնը:  Եղել է ՀՀ ՈՒԳՀԱ 

հ ան րա պե տական խոր հրդի  նա խագահ, ՈՒԳՀԱ  հա մամի ու թե նական 

խոր հրդի  նա խա գահո ւթյան  անդամ,  Կրթության  և  գիտո ւթյան  նա խա-

րարո ւթյա ն քիմ իայի  և  քիմ իական տ եխ նո լոգիայի  գիտա- մե թո դական 

բաժնի  նա խագահ:  Պրոֆ. Ս. Ն.  Ավագ յանը 1984 թ.  վե րադ արձել 

է ԵՊՀ  և ընդ տրվել ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմիայի  ամբիոնի  վարիչ:  

Պրոֆ. Ս.  Ավ ագ յանը  եղել է  ու սանող ների  և  աշ խատող ների կ ողմից 

հա րգված, հ ան րա պետությունում  ճանաչված ա նձ նա վորո ւթյուն : Նա  

եղել է  բարի,  հո գատար, հ այ րե նասեր, մշտապես իր  հարուստ փ որձը 

և  հմտո ւթյ ունը  սիրով  հաղ որդել է  ուսա նողո ւթյանն ու  ե րի տաս արդութ-

յանը: Իր մ ար տական  ծա ռայությո ւն ների  և  աշ խատան քային բե ղմ-

նավոր գ ործ ունեո ւթյան  համար պրոֆ. Ս.  Ավագ յանը պա րգևա տրվել 

է  «Կ արմիր աստղ» շքան շանով  և տասնյակ  մեդ ալ ներով ու  բազում 

պ ատվ ոգ րերով : Նա ան ջն ջելի  հի շողո ւթյուն է  թողել իր գ ործ ընկ եր-

ների  և  ու սա նողո ւթյան մոտ:

 8. Ն ալչ աջյա ն Ս ուրե ն Հ ովհ ան նեսի 

(1926 թ . Բ եյրութ ,  Լի բանան - 2000 թ.  Երևան )
Քիմ. գիտ. թեկնածու (1966 թ.), դոց. (1967 թ.),

ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դեկան (1975-1985 թթ.)
 

 Դոցենտ Ս. Հ Ն ալչ աջ յանը ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի և ՀՀ  լա-

վագույն  ֆի զի կա քի միկ ոսնեից  մեկն էր:  Ծնվել է 1926 թ .  Լի բա նանի 

մ այ րա քաղա ք Բ եյր ութում : Տասը տարեկանում մ եկնել  է Կ իպրոս մ իջ-

նակարգ կրթո ւթյուն ս տա նալու ն պա տակով: Հ աշվի  առ նելով նրա 
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բարձր մ տավոր  ընդ ու նակո ւթյո ւն ները, նրան  ընդո ւնել  են Կ իպ րոս ի 

Մ ելք ոնյան վ ար ժա րանի 5-ր դ  դա սարան, ուր  սո վորում էին  ի րենից 2-3 

 տարով մեծ  հայ որ դիներ : Նա շ ուտով  աչքի է ը նկնել իր  ֆի զիկա մա-

թե մա տի կական  ար տակարգ  ընդ ու նակո ւթյո ւն ներով  և բարձր  ա ռա-

ջա դիմո ւթյամբ, նաև  որպես կ ար գապահ  ա շակերտ:  Ակ նառու  հա-

ջողությամբ  ավ արտել  է Մ ելք ոնյան  ուսո ւմ նական հ աս տատությունը 

 և  վե րադ արձել ծնն դավայր ̀ Բ եյրութ,  շար ու նակել զ արգ ացնել 

կրթությունը  և  աշ խատել: 1946 թ.  ըն տա նիքով հ այ րե նադա րձվել 

են  Երևան մշ տական բ նակո ւթյան  և նույն  տարում Ս . Ն ալչ աջ յանը 

 ընդունվել է ԵՊՀ-ի իր  նա խա սիրա ծ  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը,  որտեղ 

 սո վո րելու  տա րի ներին ց ու ցա բերել է  բա ցառիկ  ընդ ու նակո ւթյո ւններ 

ֆ իզիկամաթեմատիկական  և  քիմիա  առ ար կա ներից՝ հ անդես  գալով 

 գի տական  զեկուցում ներով: 3-ր դ կո ւրսից կ ապվել է ֆ իզ քիմ իայի 

 ամբիոնի հետ, դ առ նալով  ամբ իոնի  վարիչ պրոֆ. Հ . Չ ալթ իկ յանի  

ա մե նա սի րելի  ու սան ող ներից  մեկը:  Ավ ար տելուց պրոֆ. Հ . Չ ալթ իկ-

յանը նրան հ րա վիրում է  աշ խատել  համ ալ սա րանում,  սակայն նա 

 աշ խատանքի է ա նցնում ՀՀ-ի ԳԱ ը նդ հանուր և  ան օր գա նական 

 քիմիայի ի նս տիտ ուտում,  որտեղ  ուշ ագրավ  հե տա զոտություններ 

է  կա տարում նոր  տե սակի  ա պա կի ների ստ ացման և  հալու յթ ների  

էլեկտ րա քիմ իայի բ նա գա վառում՝ դ առ նալով ի նս տիտ ուտի կ ողմից 

հ րա տարակված  մեն ագրո ւթյան  հա մա հե ղինակ: Իր ս տացած  գի-

տա հե տա զո տական ա րդյու նք ներով 1966 թ. պա շտ պանել է թ եկ նա-

ծուական թեզ:  Այնուհետև,  որպես  լա բո րա տոր իայի  վարիչ, գլ խա վորել 

է  մաքուր  սի լիցի ումի  օքս իդ ների և  դրանց մ իացո ւթյո ւն ների ստացման 

 աշ խատա նք ները՝ զբ աղ վելով նաև  ուսո ւմ նաս իրվող  հա մակ ար գերի 

տ եխ նո լոգիական պր ոբլ եմ ների  տեսո ւթյան խնդ իր ներով: Ս . Ն ալչաջ-

յանը  որպես  դոցենտ սկսել է  աշ խատել ԵՊՀ  ֆի զի կական  քիմ իայի 

իր  հա րազատ  ամբ իոնում,  ամբ իոնի  վարիչ ՀՀ ԳԱ թղ թակից անդամ 

Հ . Չ ալթ իկ յանի հ րա վերով : Նա բա րձ րա հասակ,  հա ճելի տ ղամարդ 

էր, բարձր  ին տել եկտով  և մ աս նա գի տական  հե ղի նակությամբ 

օ ժտված,  ֆակո ւլ տետի  կոլ եկ տիվը հ արգում էր նրան, ո ւստի և  

ն շանակվեց  դե կանի  տե ղակալ, իսկ  այն ուհետև ըն տրվեց  դեկան : 

Նա  ուներ  գի տական հ ար ցերի նկ ատմամբ ի նքն ուրույն  մո տեցում և  

մ տա ծե լակերպ: 1980 -ական թվականներին նե րգր ավվել է  ամբ իոնի 

պրոբ լե մային  լա բո րա տոր իայի  գի տական  թե մա ների  կատարման 
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 աշ խատա նք ներում ( ամբ իոնի  վարիչ, պրոֆ. Ն . Բ եյլ եր յանի ը նդ-

հանուր  ղե կա վարո ւթյամբ): Ս . Ն ալչ աջ յանը  ակ տի վորեն զբաղվել է 

 գիտությամբ,  էմո ւլս իայում  պո լիմ երման նոր  տեսո ւթյան մշ ակմամբ, 

այդ բ նա գա վառում նե րդ նելով իր հմտո ւթյ ունը  և  ո րա կական ու  քա-

նա կական մ տա ծե լակ երպի ողջ  տաղ անդը : Նա չպ աշ պանեց դ ոկ տո-

րական թեզ,  սակայն ը նդմիշտ մնաց  քիմ իական  գիտո ւթյան  իս կական 

դ ոկտոր, հ ան րա պետո ւթյան  լա վագույն  ֆի զի կա քի միկ ոս ներից  մեկը 

 և  շա տերի կ ողմից  ճան աչված, թե՛  որպես բարձ րակարգ  քի միկոս, թե՛ 

 որպես հայ մարդ, ով իր  բարի  և  լա վագույն  հի շողություններն է  թողել 

 ֆակո ւլ տետի  աշ խա տակ ից ների,  ու սա նողության,  բոլոր գ ործ ընկ եր-

ների ու  իրեն  ճա նաչ ող ների շր ջանում: 

9.  Ա վետ իսյան  Աիդա  Ա վե տիսի

(1938 թ.  Երևան - 2009 թ.  Երևան )
Քիմ. գիտ. դոկտոր (1975 թ.), պրոֆ. (1976 թ.), Էկոլոգիական ՄԱ  ակադեմիկ 

(1996 թ.), ՀՀ ԳԱԱ  ակադ. (1999 թ.), ՌԴ բ ն.գիտ .ակադ. (2000 թ.),

ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1979-2000 թթ.),

ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դեկան (1985-2009 թթ.)

Պ րո ֆեսոր Ա.Ա.  Ա վետ իս յանը ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  բոլոր 

 ժա ման ակ ների  ա մենա եր կարատև  աշ խատած  դե կանն է: 1960 թ.  

ավարտել է ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը,  այն ուհետև  ընդո ւնվե լ Մոսկ-

վայի ԽՍՀՄ Գ Ա  Զելի նսկու  անվան ի նս տիտ ուտի  աս պիր անտուրան 

 և պա շտ պանել թ եկ նա ծո ւական թեզ: 1966 թ.  վե րադ արձել է  համ ալ սա-

րան ու  աշ խատել  որպես  դա սախոս, մ իա ժա մանակ բուռն կ երպով  կա-

տա րելով  գի տա հե տա զո տական  աշ խատա նքներ չ հա գեցած լ ակտոն-

ների, ֆ ու րան ոն ների  և  պի րա նո նների ս ին թեզի  և  հե տա զոտո ւթյո ւն-

ների բ նա գա վառում: 1975 թ. պա շտ պանել է դ ոկ տո րական թեզ, 197 6 

թ.-ից պ րո ֆեսոր է, 1979 թ. ըն տրվել է  Օր գա նական  քիմիայի  ամբիոնի 

 վարիչ  և ց ու ցա բերել կ ազ մակե րպ չական մեծ  ունակություններ  ուսո ւմ-

նա գի տական  աշ խատա նք ները  ամբ իոնում զ արգ աց նելու  և կ ադ րերի 

պ ատրա ստման գ ործում:  Ամբ իոնը նրա  ղե կա վարո ւթյան  ժա մանակ 

 աս տի ճա նաբար դ արձավ լ ակտ ոն ների  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ների 

գծով Խոր հր դայի ն Միո ւթյան  գի տական կենտր ոն ներից  մեկը:  Պրոֆ. 

Ա.  Ա վետ իս յանի  ուսո ւմ նա գի տական գ ործ ունեո ւթյ ունը  ֆակուլ-
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տետում լայն  ծա վալի  և  ա վելի բարձր  մակար դակի  հասավ նրա  դե-

կանության  ժա մա նակ :  Ֆակո ւլ տետում բ աց վեցին  ուսո ւմ նական նոր 

մ աս նա գի տական  ամբի ոններ և բաժիններ`  Դե ղագոր ծական  քիմիա,  

Էկո լագիական  քիմիա  և Կի րա ռական  քիմիա :  2005 թ. ֆակո ւլ տետում 

գիտահետազոտական  աշ խատա նք ները մեծ թափ ս տացան  և բ աց-

վեցին  բա զային գիտահետազոտական  լա բո րա տոր իաներ`  Ան օր գա-

նական,  Օր գա նական  և Ֆ իզ իկական քիմ իաների  ամբի ոն ներին կից:  

Նրա  ղե կա վարո ւթյամբ  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում տ արվել 

են բ ազմաբնույթ գիտահետազոտական  աշ խատա նքներ` նվ իրված 

թթվածին,  ազոտ և  ծծումբ  պար ու նակող  տա րաց իկ լային, նաև կ են-

սա բա նորեն  ակտիվ մ իացո ւթյո ւն ների ս ին թեզին  և  հե տա զոտո ւթ յանը,  

մշ ակվել է կ ու մար ին ների  և թ իոլ ակտ ամ ների ստ ացման  ե ղանակ, 

ս ինթ եզվել է  վե րափ ոխված ( մո դի ֆիկ ացված)  պո լի վին իլ պի րո լիդոն 

( արյան  փո խա րինիչ), հա յտ նաբ երվել է հ իդ րազ ոն ների ց իկլումով  պի-

րա զո լիդ ոն ների ստ ացման նոր ռե ակցիա : 

 Հա մա հե ղինակ է « Օր գա նական  քիմիա» (1988 թ.), « Օր գա-

նական  քիմ իայի խնդ րագիրք» (1988 թ.), « Օր գա նական  քիմ իայի 

պր ակ տիկում» (2011 թ.), « Ալկ եններ, ց իկլո ալկ եններ,  ալկ իններ, 

 կառուցվածքը  և հ ատկո ւթյո ւն ները» (2008 թ.), « Ալկ են ների  քիմ իական 

հ ատկո ւթյո ւն ները» (2005 թ.) դպ րո ցական  և  ուսո ւմ նա մե թո դական 

ձ եռնա րկ ների : Նա  ար ժա նացել է ՀՀ  Ա նանի ա  Շի րա կացի  մե դալի 

(1999 թ.) և Հ Հ  նա խա գահի մր ցա նա կակի (2004 թ.): 

Ա.  Ա վետ իս յանը ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  ա մե նապ այծառ և  

ն շա նավոր դ եմ քերից էր,  օր գա նական  քիմ իայի բ նա գա վառում մեծ 

 ճա նաչում  ու նեցող գիտնական:

10 .  Ղոչ իկյա ն  Տարիել  Վ լա դի միրի (1949 թ. Մե ծ Պ արնի )
 Քիմ. գիտ. դոկտոր (2008 թ.), պրոֆեսոր (2010 թ.), 

ՌՖ  ԲԳԱ ակադեմիկոս (2016 թ.), 

ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դեկան (2010 թ. առ այսօր)

 

 Քիմ.  գիտ. դ ոկտոր, պ րո ֆ. Տ. Ղոչիկ յանը  օր գա նական  քիմ իայի 

 ճան աչված մ աս նագ ետ ներից է:  Նրա  կա տարած  գի տական  աշ-

խատա նք ները հ իմ նա կանում  վե րաբ երում են  հա գեցած γ-լակտոն-

ների  և ֆու նկց ային  տե ղակ ալված ս պիրո- դիլակտոն ների նոր  
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ածանցյ ալ ների, ի նչպես նաև  տա րաց իկ լային կ են սա բա նորեն  ակտիվ 

մ իացությո ւն ների ս ին թեզին և  դրանց հ ատկություն ների  ուսում-

նա սիրո ւթյուն ներին : Բ ազ մաֆու նկ ցային  ածա նցյ ալ ների  հե տա-

զոտությո ւն ների  հիման վրա նրան  ա ռա ջինը  հաջ ողվել է մ շակել նոր 

 քիմ իական  դա սերի նյ ու թերի ս ին թեզի  ե ղանակներ,  որոնք ն ախ կինում 

ն կարա գրված չեն  և լայն հ նա րա վորո ւթյուն են  ըն ձեռում ս ին թե զելու 

ա յն պիսի նոր մ իացո ւթյո ւններ,  որոնց ստ ացման  համար այլ  ուղի չկա:  

Պրոֆ. Տ .  Ղոչ իկ յանը ոչ միայն  օր գա նական ս ին թեզի մ աս նագետ է, 

այլ նաև  քիմ իայի  ուսո ւմ նական գ ործի քաջ  գիտակ`  երկար  տա րիներ 

 ծա վա լելով  ուսո ւմ նադ աս տիրակ չական գ ործ ունեո ւթյուն  ու սա նո-

ղական և  դպ րո ցական  օլ իմպիա դա ներում և  մրցու յթ ներում: 

Տ .  Ղոչ իկ յանը ծնվել է Հ Հ Մե ծ Պ արնի գյ ուղում (01.12.1949 թ.), 

մ անկո ւթյ ունը  և  պա տա նեկո ւթյ ունը  անցել է  Թ բի լիսիում,  որտեղ և  

ս տացել է մ իջ նակարգ կրթո ւթյուն:  Դպրոցն  ավ ար տելուց  հետո  աշ-

խատել է  արտ ադրո ւթյ ունում,  ապա  ծա ռայե լ Խոր հր դային  բա-

նակում, իսկ 1972 թ.  ընդո ւնվել է ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլտետ  և այն 

գ երզ անցությամբ  ավ արտել 1977 թ. : Դեռևս  ու սանող  եղած  ժա մանակ 

(1975 թ.-ից)  որպես  ա ռա ջադեմ  ու սանող նե րգր ավվել է  աշ խատանքի 

ԵՊՀ օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում որպես   լա բորանտ  և  ակ տի-

վորեն զբ աղվել  գի տա հե տա զո տական  աշ խատա նք ով` պրոֆ. Մ. Գ . 

 Զալին յանի  ղե կա վորո ւթյամբ: 1985 թ. դ արձել է  քիմ .  գիտ. թ եկ նածու, 

2004 թ. ս տացել է  դոց ենտի  կոչում, 2008 թ. պա շտ պանել է դ ոկ տո-

րական  ա տե նա խոսություն, պ րո ֆեսոր է 2010 թ.-ից: 2010 թ. ըն տրվել 

է ԵՊ Հ  քիմիայի  ֆակո ւլ տետի  դեկան  և մ իա ժա մանակ  ղե կա վարել է 

նաև  ամբ իոնին կից գ ործող`  «Ազոտ, թթ վածին, ծծումբ  պար ու նակող 

 տա րաց իկ լային մ իացո ւթյո ւն ների  քիմիա» գիտահետազոտական  լա-

բո րա տորիան :  Կա տարել է տնտպ այ ման ագ րային, բյ ու ջե տային  և այլ 

 գի տա հե տա զա տական  աշ խատա նքներ,  որ ոնցից  երկ ուսը ներ դրվել 

են քիմիական ռե ակտ իվ ների գ որ ծա րանում:  Ունի «ԽՍՀՄ գյու տա-

րար»-ի  կոչում , Ռ ուս աստանի  բ նական  գիտո ւթյո ւն ների  ա կա դեմիայի  

ա կա դե միկոս է (2016 թ.) :  Միջ ազ գային  հա մագ ործակցության 

շրջանակ ներում  հա մատեղ  աշ խատա նքներ է  կա տարու մ Գ եր-

մանիայ ի Դ աշնո ւթյա ն Ռ ոս տոկի  և Զա առլ աեդի  համալ սար ան ների 

և Ռ Դ Մո սկ վայի  պե տական  ու  Կա զանի բժշ կական  համ ալ սար-

ան ների հետ:  Եղել է ՀՀ ԲՈՀ-ի 010, 018 մ աս նա գի տական խորհ րդ-
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ների  անդամ (2011-2017 թթ.), իսկ ն եր կայումս 010 մ աս նա գի տական 

խորհրդի  անդամ է:  Պրոֆ. Տ .  Ղոչ իկ յանը համահեղինակ է 265  մե թո-

դական  և  գի տական հ ոդվ ած ների,  զեկո ւցման  թեզ իս ների,  հե ղի նա-

կային  ի րավու նք ների  և  պատե նտ ների, ինչպես նաև  «Որոշ ֆունկց-

իոնալ խմ բերի  ա նա լիզի  ո րա կական  և  քա նա կական  ե ղանակներ» 

(2012 թ.),  « Քիմ իայի  լա բո րատոր  աշ խատա նքներ» (2011 թ.) և «Ը նդ-

հանուր  քիմ իական տ եխ նո լոգիա» (2017 թ.) ձ եռնա րկ ների: 
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III-2.  Եր ևանի  համ ալ սա րանի  քիմ իայի  ուսո ւցման  

ֆակո ւլտ ետ ների,  բաժ ին ների,  ամբի ոն ների  և  ամբ իոնի  վար իչ ների 

գ ործ ունեո ւթյո ւն ները (1919-2019 թթ.)

 

 Համ ալ սա րանը ստե ղծ վելուց  հետո` սկսած 1920 -ական 

թթվականներից, նեղ մ աս նա գի տական`  օր գա նական,  ան օր գա-

նական,  ֆի զի կական,  ա նա լիտիկ, նաև` նուրբ  օր գա նական  և տ եխ-

նո լոգ իական  քիմիա ները,  բա րձ րակարգ  քի միկ ոս ներով  ուս ուցանվել 

 են  Գյուղա տնտե սական և  Բ նա գի տական  ֆակո ւլտ ետ ների  ու-

սա նողո ւթ յանը մինչև 1930 -ական թթ.: Այդ  ընթ ացքում բ ացվել են 

 քիմիայի նոր  բաժիններ  և  ամբի ոններ,  որը տեղի է ունենում նաև 

ներկա ժամանակներում:  ԵՊՀ-ի  քիմ իայի  ուսո ւցման  ֆակո ւլտ ետ-

ների  և  ամբի ոն ների  ուսո ւմ նա գի տական սույն  ժա մա նակ ագրո ւթյունը 

 ամբողջո ւթյամբ  ար տա ցոլում է ոչ միայն  համ ալ սա րանի, այլև, 

ը նդհան րապես, ՀՀ-ում  քիմ իայի զ ար գացումն ու  քի միկոս պ րո ֆե-

սորա դա սա խո սական  և  գի տա հե տա զո տական բարձր  մակ ար դակի 

կ ազմի ձ ևա վոր ումը, դերն ու ն վիր ումը, նրանց գ ործ ունեո ւթյ ունը այդ 

կ արևոր բ նա գա վառում վ երջին հ արյուր  տարում,  բոլոր բ ու հերում  և 

 գի տական  օջ ախ ներում,  քանի որ նրանք  համ ալ սա րանի ծնունդ են:

Ստորև ն եր կայ ացվում է ԵՊՀ-ի քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  առ անձին 

գ ործող մ աս նա գի տական  ամբի ոն ների դերն ու ն շա նակո ւթյ ունը 

 քիմիայի զ արգ ացման տ արբեր փ ու լերում,  առա նձ նապես դրանք շ եշ-

տելով սկսած 1920 -ական թթ. :  Հակիրճ ն եր կայ ացված են  համ ալ սա-

րանում  (և ոչ միայն)  քիմ իայի զ արգ ացման`  ուսո ւմ նական,  գի տական, 

ա րդյ ու նա բե րական  և  կի րա ռական բ նա գավ առ ներում  խոշոր ու ն շա-

նա կալից գ ործ ունեո ւթյուն  ծա վալած ն շա նավոր  քի միկոս-մ աս նագետ-

ների`  դեկ ան ների,  ամբ իոնի  վար իչ ների, պ րո ֆես որ ների,  գիտաշ-

խատ ող ների  ուսո ւմ նա գի տական կ ենս ագրո ւթյո ւն ները ( դեկ ան նե-

րինը`  նախորդ բ աժնում, իսկ  ամբ իոնի  վար իչ նե րինը` այս բ աժնում) : 

Առ այսօր Քիմ իայի (1934-2015 թթ.) ,  Դե ղա գիտո ւթյան  և  քիմ իայի 

(2015-2016թթ.) ,  Քիմ իայի (2017 թ.)  ֆակո ւլտ ետ ներում գ ործել են 7 

մ աս նա գի տական  առ անձին  ամբի ոններ ( Աղյ ուսակ 1): 

 Ժա մա նակի  ընթ ացքում  որոշ  ամբի ոնների  ան վանո ւմ ներ  փո-

փոխո ւթյուն են կրել`  Ան օր գա նա կանը կ ոչվել է նաև Ը նդ հանուր և  ան-

օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոն ,  Ֆի զի կական  քիմիան ̀  Ֆի զի կական 
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 և  կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբիոն (մինչև  հիմա) ,  Տե սական  քիմ իայի 

 ամբ իոնը (1964-2008 թթ.) սկզբում կ ոչվել է ̀  Թ եր մո դի նա մի կայի  և  մո-

լեկ ուլի  կառո ւյցի  ամբիոն (1964-1970 թթ.),  հետո ̀  Տե սական  քիմ իայի 

(1970-1984 թթ.),  ապա ̀  Կա տա լիզի  և տ եխ նի կական  քիմ իայի  ամբիոն 

(1987-2002 թթ.), վ երջում ̀   Քիմ իական  ֆի զի կայի (2005-2008 թթ.):

Որոշ  ժա մա նակահատվածում  հա մատեղ գ ործել են  Ան օր գա-

նական և  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբի ոն ները (1923-1934 թթ. և 2013 թ.-

ից առ այսօր): 2008 թ. լ ուծ արվել է  քիմ իական  ֆի զի կայի  ամբ իոնը, 

լ ուծ արվել է նաև  Է կո լոգ իական  քիմ իայի  ամբ իոնը (2015 թ.)  ժա մա-

քա նակի  պակաս  լի նելու պ ատ ճառով: 2013 թ.  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի 

 ամբ իոնը, նու յնպես  ժա մա քա նակի  պա կասի պ ատ ճառով, մի ացվել է  

Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնին  և ն եր կայումս  ամբ իոնը գ ործում 

է`  «Ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմիա»  ան վան ումով: 2015-2016 

թթ .  Դե ղա գիտո ւթյան  և  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում գ ործել են  ևս  երկու 

 ամբիոն`  դե ղա բանո ւթյան մ աս նա գիտ ացմամբ :  Ֆակուլ տետ ի  Դե ղա-

բա նական մ աս նա գի տական այդ  ամբի ոն ների  բա զայի  հիման վրա 

2017 թ. հո ւն վարից ԵՊՀ-ում ստե ղծվել է Ֆ ար մաց իայի ի նս տիտ ուտ`  

ա կա դե միկոս  Աշո տ Ս աղ յանի  ղե կա վարությամբ: 

Ստորև ն եր կայ ացվում են ԵՊՀ-ում քիմ իայի  ուսո ւցման նեղ մ աս-

նա գի տական  բաժ ին ները  և  ամբի ոն ները առ 1920 թ. առ այսօր՝ ըստ 

 ժա մա նա կակ արգի (հ ները, նոր ստ եղծ ված ները, լ ուծ արվ ած ները  և 

գ ործ ող ները):

1.  Օր գա նական  քիմ իայի  բաժին-1920-1921 թթ.,  ամբիոն – 1922 թ. 

(մշ տապես  առ անձին գ ործող): 

2. Ան օր գա նական  քիմ իայի  բաժին – 1920-1922 թթ.,  ամբիոն – 

1923 թ.-ից առ այսօր  (առ անձին գործող 1934-2013 թթ.): 

3. Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  բաժին – 1920-1922 թթ.,  ամբիոն – 1923 թ. 

 (առ անձին գործող 1934-2013 թթ.) :

4.  Ֆի զի կական քիմայի  բաժին – 1920-1922 թթ.,  ամբիոն – 1923 թ.  

(մշ տական  առ անձին գ ործող) :

5. Քիմիական թ եր մո դի նա մի կայի  և  մո լեկ ուլի  կառո ւյցի (1964-

1970 թթ.),  Տե սական  քիմ իայի (1970-1984 թթ.) ,  Կա տա լիզի  և 

տ եխ նի կական  քիմ իայի (1987-2005 թթ.) ,  Քիմ իական  ֆի զի կայի 

(2005-2008 թթ.),  որը լ ուծ արվել է 2008 թ. :

6.  Դե ղա բա նական  քիմ իայի  բաժին – 1994-1997 թթ .:
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7.  Դե ղագ որ ծական  քիմ իայի  ամբիոն – 1998 – 2016 թթ.: 2017 թ.-

ից՝ ԵՊ Հ Ֆ ար մաց իայի ի նս տիտուտում:  

8.  Կի րա ռական  քիմ իայի  բաժին – 1995 -2002 թթ., լ ուծ արվել է 

2002 թ .: 

9. Է կո լոգ իական  քիմ իայի  միջ ամբ իո նային  ուսո ւմ նական  լա բո-

րա տորիա – 1997-2007 թթ.: 

10. Է կո լոգ իական  քիմ իա յի  ամբիոն – 2007-2015 թթ., լ ուծ արվել է 

2015 թ .:

11. ԵՊՀ  է կո լոգ իական ա նվտ անգո ւթյան կե նտրոն – 2009 թ. :

12. Կ ենսաբ ժշ կա գիտո ւթյան  ամբիոն – 2015-2016 թթ.: 2017 թ.-ից 

ԵՊ Հ ֆ ար մաց իայի ի նս տիտում :

13. Ֆ ար մատ եխ նո լոգ իայի  և ֆ ար մաց իայի  Է կո նո մի կայի  և  Կա-

ռավ արման  ամբիոն – 2015-2016 թթ.: 2017 թ.-ից ԵՊ Հ ֆ ար մաց-

իայի ի նս տիտուտում:

ԵՊՀ-ի  քիմ իայի  ուսո ւցման  ֆակո ւլտ ետ ներում (1920 թ. մինչև 

 հիմա) մ աս նա գի տական բ աժնի  և  ամբ իոնի  վար իչներ են  աշ խատել 

31 անձ, ընդ որում նր անցից տարբեր  ա կա դեմ իա ների  անդ ամներ  (ա-

կա դե միկոս կամ թղ թակից  անդամ)` 15 անձ, դ ոկտոր-պ րո ֆեսոր` 30 

անձ, քիմ.գիտ.թե կն ածու- դոցենտ` 5 անձ, կին՝ 6 անձ: ԵՊՀ  քիմ իայի 

 ֆակո ւլ տետում  ամբ իոնի  վար իչներ  աշ խատել են հե տևյալ  դա սախոս-

ները.  

1. Ղ ամբ արյան  Ս տեփա ն  Պո ղոսի (1879-1948 թթ.), 1922-1937 թթ. 

( Օր գա նական  քիմ իա) :

2. Ռ ուտ ինյան  Լևոն  Ալ եքսա նդրի (1879-1964 թթ.), 1923-1938 թթ.  

( Ֆի զի կական  քիմ իա), 1923-1933 թթ.  (Ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ 

 քիմ իա), 1933-1937 թթ., 1942-1946 թթ.  (Ա նա լիտիկ  քիմ իա) :

3. Տե ր- Ղազ արյա ն  Ղազար  Գ րի գորի (1874-1958 թթ.), 1934-1937 

թթ.  (Ան օր գա նական  քիմ իա): 

4. Ի սագո ւլյան ց  Վաչ ե Հ ովհ ան նեսի (1893-1973 թթ.), 1942-1944 

թթ. ( Օր գա նական  քիմ իա) :

5.  Ղազա նչյա ն  Տիրա ն  Տի րանի (1901-1967 թթ.), 1950-1963 թթ. 

 (Ան օր գա նական  քիմ իա) :

6. Չ ալթ իկյա ն Հ ովհ աննե ս  Հա կոբի (1902-1972 թթ.), 1939-1972 թթ.  

( Ֆի զի կական  քիմ իա):
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7.  Մն ջոյան  Ար մենակ  Լ ևոնի (1904-1970 թթ.), 1938-1941 թթ., 1944-

1951 թթ. ( Օր գա նական  քիմ իա) :

8.  Թա ռայա ն Վ եր գին ե  Մա կարի (1905-1985 թթ.), 1938-1942 թթ., 

1946-1954 թթ., 1962-1977 թթ.  (Անալիտիկ քիմա) :

9. Դա նղյա ն  Մա միկո ն Տ իգ րանի (1907-1984), , 1951-1979 ( Օր գա-

նական  քիմ իա) :

10. Դ արբ ինյա ն  Մա միկո ն Վ ար դանի (1908-1969 թթ.), 1954-1963 

թթ.  (Ա նա լիտիկ  քիմ իա), 1963-1969 թթ.  (Ան օր գա նական  քիմ իա) :

11.  Խաչա տրյա ն  Կարո  Է րանի (1909-1993 թթ.), 1964-1970 թթ.  

( Քիմ իական թ եր մո դի նա մի կա  և  մո լեկ ուլի  կառո ւյց), 1970-1984 թթ.  

( Տե սական  քիմ իա) :

12. Մ ել քո նայա ն  Լի պարիտ  Գև որգի (1909-1976 թթ.), 1972-1976 թթ.  

( Ֆի զի կական  քիմ իա) :

13.  Մարո ւխյա ն  Դե րենի կ Հ ով սեփի (1910-1950 թթ.), 1937-1950 թթ. 

 (Ան օր գա նական  քիմ իա): 

14. Ավ ագյա ն Ս արգի ս  Նա զարի (1918-1995 թթ.), 1984-1989 թթ. 

 (Ան օր գա նական  քիմ իա) :

15.  Բա բայան  Հրանտ  Գ րի գորի (1927-2014 թթ.), 1969-1983 թթ. 

 (Ան օր գա նական  քիմ իա) :

16. Բ եյլ երյա ն  Նորայ ր Մ ան վելի (1929 թ.), 1976-2000  թթ. ( Ֆի զի-

կական  քիմ իա) :

17. Մ ուշ եղյան  Աշո տ  Վար ազ դատի (1933-1994 թթ.), 1987-1994 թթ.  

( Կա տա լիզ  և տ եխ նի կական  քիմ իա): 

18. Ա վետ իսյան  Աիդա  Ա վե տիսի (1938-2009 թթ.), 1979-2000 թթ. 

( Օր գա նական  քիմ իա) :

19.  Հարո ւթյո ւնյա ն  Վիլի կ  Սի րակի (1938-2015 թթ.), 2000-2015 թթ. 

( Օր գա նական  քիմ իա): 

20. Գ րիգ որյա ն Ս երգե յ Կ ոստ անդի (1938 թ.), 1989-2007 թթ.  (Ան օր-

գա նական  քիմ իա) :

21.  Հարո ւթյո ւնյա ն  Ռոմի կ Ս ու րենի (1946 թ.), 2007-2013 թթ.  (Ան-

օր գա նական  քիմ իա), 2013-2018 թթ.  (Ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ 

 քիմիա) :

22. Մ արգ արյա ն  Շիրազ  Ալ եքսա նդրի (1947 թ.), 2000 թ.  ( Ֆի զի-

կական  քիմ իա) :

23.  Խառ ատյա ն Ս ուրեն (1948 թ.), 2002-2005 թթ.  ( Կա տա լիզ), 2005-
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2008 թթ.  ( Քիմ իական  ֆի զի կա) :

24.  Խաչա տրյա ն Հ ամբ արձու մ Գո ւր գենի (1948 թ.), 1983-2013 թթ. 

 (Ա նա լիտիկ  քիմ իա) :

25.  Փիրո ւմյան Գևոր գ Պ ետ րոսի (1951 թ.), 2007-2015 թթ.  (Է կո-

լոգիական  քիմ իա): 

26. Գ րիգ որյան  Գ րիգոր  Գև որգի (1951), 1994-2002  թթ. ( Կա տա լիզ 

 և տ եխ նի կական  քիմ իա) :

27. Ս աղյան  Աշո տ  Սե րոբի (1957 թ.), 2000-2016 թթ.  ( Դե ղագ որ-

ծական  քիմ իա) :

28. Դո ւրգ արյա ն  Նա րինե  Ան ժե լոյի (1963 թ.), 2016 թ. ( Օր գա-

նական  քիմ իա) :

29. Մ արտ իրյան  Արմեն  Իգ նատ իոսի (1959 թ.), 2018 թ.  (Ան օր գա-

նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իա):

30. Հ ովհ անն եսյա ն Ռ ուբեն Ա նդ րա նիկի (1951 թ.), 2015-2016 թթ.  

(Կ ենսաբ ժշ կա գիտո ւթյուն) :

31. Հ ովհ անն եսյան  Ա նահիտ  Մ խի թարի (1962 թ.), 2015-2016 թթ.  

(Ֆ ար մատ եխ նո լոգ իա  և ֆ ար մաց իա,  է կո նո մի կա ու  կա ռավ արում) :

 Հաջ որդիվ ն եր կայ ացվում են ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում 

 ամբի ոն ների  ուսո ւմ նա գի տական գ ործ ունեո ւթյան պ ատմո ւթյ ունը  և 

 ամբիոնի  վար իչ ների  հա մառոտ կ ենս ագրո ւթյո ւն ները:
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III-2-1.  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոն (1920-2019 թթ.)

 Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի ձ ևա վորումն ու կ ազ մակ երպ ումը 

 նոր աստեղծ  Եր ևանի  համ ալ սա րանի  բ նա գի տական  ֆակո ւլ տետում  

ի րագ ործել է հայ  խո շո րագույն  քի միկոս, պ րո ֆեսոր Ս . Ղ ամբ ար յանը : 

Նա մեր հանրապետությունում  քիմ իական  գիտո ւթյան բ նա գա վառի 

մ աս նագ ետ ների մեջ  ա մե նակ ար կառուն ու պ այծառ դ եմ քերից է, ով 

կրթվել  և մ աս նա գի տացել  է Գ եր ման իայում (1899-1906 թթ.) :  Միջազ-

գային  գի տական գ րա կանո ւթյան մեջ պրոֆ.  Ս.Ղ ամբ ար յանը  հի-

շատակվում է  աշխ արհում  ազատ  ռա դիկա լններ  ա ռաջացնող գ ործ-

ընթ աց ների  ա ռաջին  հե տա զո տողը : Մեծ է նրա  դերը  գեր օքսիդ ների 

 քիմիայի բ նա գա վառում,  որոնց  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ները  շարունակվել 

են  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնում պրոֆ. Հ . Չ ալթիկ յանի կ ողմից:  

Պրոֆ. Ս . Ղ ամբ ար յանը 1920 թ. սրտի մղ ումով,  կա մավոր  վե րադարձել 

 է Մայ ր Հ այ րենիք`  նոր աստեղ ծ Խոր հր դայի ն  Հայաստան  և  համ ալ սա-

րանի ստե ղծման  ա ռաջին իսկ  օրից նվ իրվել է հայ  ժողովրդի  քիմիական 

կրթո ւթյան,  գիտո ւթյան, ա րդյու նա բերության, նաև  արվեստի (կուլտու-

րայի)  վերած ննդի  և զ արգացման վեհ գ որ ծին : Նա  համա խմբել է իր 

շո ւրջը  արտեր կր ներում  ուսում ս տացած  խոշոր գ իտ նակ ան ների` Լ . 

 Ռոտ ինյան, Պ .  Քալ անթ արյան, Հ.  Ակունյան, Հ . Հ ովհանն իսյան,  Ա. 

Հակ ոբյան  և  ուր իշներ, իսկ  հե տա գայում նաև  ան վանի գ իտ նականներ 

դ արձած իր  սա ներին,  քիմ իայի տ արբեր նեղ մ աս նա գիտո ւթյո ւն-

ներին  տի րա պետողներ` Հ . Չ ալթիկյան, Ա.  Մնջոյան, Ա .  Բա բայան, 

Ս . Վ արդ անյան, Վ.  Ազատյան, Դ .  Մարուխյան, Վ.  Ի սագո ւլյանց  և 

շատ  ուր իշ ների:  Պրոֆ. Ս . Ղ ամբար յանը մինչև 1937թ. վ երջը իր գ ործ-

ընկեր ների հետ մ իասին ստ եղծել, կ ազ մակ երպել  և զ արգ ացրել է  օր-

գա նական  քիմիայի (նաև մյուս մ աս նա գի տական  ամբի ոն ների)  լա բո-

րա տոր իա ները, իսկ 1930 -ական թ վակ ան ներից  հետո նաև  համալ սա-

րանից  առա նձ նացած ի նքն ուրույն գ ործող այլ բ ու հերում:  Նրա  ան մի-

ջական ջ ան քերով կ ազ մավ որվել են ու մի  քանի  տարի նրա կ ողմից  ղե-

կավարվել են  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնը  և  լա բո րա տոր իա ները 

ի նչպես  համ ալ սա րանում, ա յնպես էլ  առա նձ նացած ի նստիտուտ-

ներում :

 Քիմ իայի բա րձ րագույն կրթո ւթյան կ ազ մակե րպման սկզբ նական 

փ ուլում պրոֆ . Ղ ամբ ար յանը  բացի  օր գա նական  քիմ իայից, կ ար-
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դացել է նաև ը նդ հանուր  և  ան օր գա նական  քիմ իայի  դաս ընթ ացներ 

 համ ալ սա րանի  նոր աստեղծ`  Գյ ուղա տն տե սական, Բ ժշ կական  և 

Տ եխ նի կական  ֆակո ւլտ ետ ներում:

Պրոֆ.  Ս. Ղ ամբ ար յանը եղել է ոչ միայն փ այլուն մ ան կավարժ 

ու դասախոս , այլ նաև շատ  տաղ ան դավոր գ իտ նական, նրան  հե-

տաքրքրում էր այն  ա մենը  ինչից  կա րելի էր  քիմ իական  ճա նապար-

հով  օգուտ  քաղել ժող տն տեսո ւթյան  համար:  Նրա գ ործունեության 

 և  հետաք րքրո ւթյո ւն ների  ոլո րտ ները  քիմ իայի  բնագավառում բ ազ-

մազան էին:

Պրոֆ.  Ս.Ղ ամբ ար յանը իր  ուսո ւմ նա գի տական,  կազ մակե րպ-

չական  և  ղե կավար գ ործ ունեո ւթյո ւն ներին  համ ընթաց  մե ծագույն 

դեր է  կա տարել ՀՀ-ում  քիմ իական ա րդյ ու նա բերո ւթյան ստե ղծման, 

զ արգացման  և ներ դրման գ ործում : Նա պ րո ֆեսոր  Լևո ն  Ռոտ ին-

յանի ,  Պապ ա  Քալ անթ ար յանի,  ամբ իոնի  անդ ամ ների  և  այլոց հետ  

ա մե նագործուն մ ասն ակցո ւթյունն է  ու նեցել պե տական տ արբեր 

 մակարդակ ներում  քիմ իական ա րդյ ու նա բերության (հ ատ կապես` 

 Երևանի ,  Վա նա ձորի,  Ա լավ երդու գ որ ծարան ների) հ ար ցերի և  խնդիր-

ների գործընթացում,  որտեղ  Ս. Ղ ամբ ար յանի  մո տեցումն  ու խ ոսքը 

միշտ  իր տեղն է ունեցել:  Առա նձ նապես  Եր ևանի  «Կա ուչուկ» գ որ ծա-

րանի ստե ղծման  և կ ազ մակե րպման գ ործ ըն թացում հ իմ նական  և  ար-

տակարգ դեր է  ու նեցել պրոֆ. Ս . Ղ ամբ ար յանը,  ինչը նրա կյանքում  

եղել է  հե րո սական: 1920  թ. սկսած մեծ էր կա ուչ ուկի  արտադրո ւթյան 

 պահ անջը  աշխ արհում, հ ատ կապես կա ուչ ուկը  որպես  ավ տո դո-

ղերի հումք  օգ տագ որ ծելու  տե սա կետից : Կա ուչ ու կատու բո ւյ սերից 

կաուչուկի ս տաց ումը,  որը  ա ռա ջինը  ի րա կան ացվել է ԱՄՆ-ում  Դյ ու-

պոն ֆ իր մայի գ որ ծա րանում,  պահա նջ ները չէր  բա վա րարում` քիչ էր 

 և թանկ: Ս կսվեց  արհ ես տական  ճա նապ արհով կաուչուկ ս տա նալու  

ո րոնո ւմ ները թե՛  Ա մե րի կայում, թե՛  Եվ րո պայում, թե ՛ Ռ ուս աս տանում : 

Ռ ուս աս տանում  ա ռա ջինը կ ար տո ֆիլից ս տացան  էթիլ սպիրտ, 

դ րանից բ ու թադիեն ու  այն ուհետև ռուս մեծ գ իտ նական  ա կա դե միկո ս 

Ս երգե յ  Վաս իլևի չ  Լեբ եդևը մ շակեց  և  աշխ արհում  ա ռա ջինը ս տացավ 

բ ու թադ իե նային ս ին թետիկ կա ուչուկ :  Սակայն դա շատ թանկ  ե ղանակ 

էր, ա նհ րաժեշտ էր գտնել կա ուչուկ ս տա նալու հումքի`  ա ցե տի լենի, 

նոր և  էժան  ճա նապարհ : Հարկ է նշել, որ  գի տական  աշխ արհում 

մշակված էր  ա ցե տի լենի  բա զայի վրա ք լորոպրեն  և  պոլ իք լոր ոպրեն 
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ս տա նալու ա րդյ ու նա բե րական  ե ղա նակը դեռևս 1925թ. :  Սակայն հեշտ  

և  էժան  ճա նապ արհով կա ուչ ուկի հո ւմքի  (ա ցե տի լենի) ս տաց ումը դեռ 

մնում էր պր ոբլեմ, այդ խն դիրը չէր լո ւծված, իսկ տարաբնույթ  մե քե-

նա ների  և  արտ ադրո ւթյան ը նդլ այն ումը  աշխարհում  արդեն մեծ  քա-

նակության  ան վա դո ղերի  պահանջարկ ուներ:  Աշխ արհում պրպտո ւմ-

ները  շարունակվում էին...

 Կա րելի է հպ ար տանալ, որ այդ խն դիրը  աշխ արհում  ա ռա ջինը 

լ ուծեց  հայ ազգի հ ան ճարեղ գ իտ նական- քի միկոս պրոֆ. Ս . Ղ ամբար-

յանը, ով ս ին թետիկ կա ուչ ուկի հո ւմքի`  ա ցե տի լենի, ստացման  համար  

ա ռաջ արկեց իր իսկ կ ողմից մշ ակած շատ պարզ  և  հա սարակ  ե ղանակ : 

Հո ւմքը հ ան րահայտ  և  հա մե մա տաբար  էժան կ րաքարն էր  և  քա-

րածուխը:  Կ րա քարը  ածխի հետ բարձր ջ եր մային  փոխ ազ դեցությամբ 

ստացվում է կ ալցի ումի կ արբիդ,  ապա ջրի հետ դրա  փոխա զդմամբ  

ա ցե տիլեն, իսկ  ա ցե տի լենից ք լոր ոպ րենի  և  պոլիք լորոպ րենի 

ստացման  ու ղի ները  արդեն  գի տական  աշխ արհում մշակված էին: 

 Ս.Ղ ամբ ար յանը իր մ շակած  ե ղա նակով ստ ացված  ա ցե տի լենի  հիման 

վր ա  Լենի նգ րադի գ ործ ընկ եր ների հետ ստացավ  պոլիք լոր ոպ րե նային 

ս ին թետիկ կա ուչ ուկի ա ռաջին նմուշ ները : Խորհր դայի ն Միո ւթյ ունում 

 կա ռա վա րական  որոշմամբ 1930 թ. սկսվեց  նա խապ ատր աս տական 

լայն  ծա վալի  աշ խատա նքներ  Երևանում ս ին թետիկ կա ուչ ուկի գ որ-

ծարան  կառ ու ցելու  և  շա հագ որ ծելու  համար: 

Կա ուչ ուկի գ որ ծա րանի ( հե տա գայում  անվ անվեց`  «Սովպրեն») 

կ ազ մակե րպման  աշ խատա նք ների  ընթ ացքը  անձամբ հսկում էր 

 Ս.Ղ ամբ ար յանը՝ իր  ամբ իոնով  և կ ադ րերով :  Հի րավի  հե րո սական 

էր  անխոջ պ րո ֆե սորի ջ ան քերով ՀՀ  կա ռա վարության ձեռք բեր ումը 

ԽՍՀՄ  ա ռաջին կա ուչ ուկի գ որ ծա րանի  կառո ւցման թույ լտվությ ունը 

մեր հ ան րա պետո ւթյ ունու մ Խոր հր դայի ն Միո ւթյան  ղե կա վարո ւթյան 

 (ա վելի ճիշտ`  Ս տա լինի)  կողից: 1930 թ. ԽՍՀ Մ Կ ոմկուս ի Կե նտ կոմի 

 և  Մինիս տր ներ ի Խոր հրդի ն իստով որոշվել էր, որ կաուչուկի գ որ ծա-

րան պետք է  կառո ւցվեր Ա դր բե ջանում: Ա նհ րաժեշտ  էլեկտրաէն-

երգիա ս տա նալու  համար  նա խատ եսված էր  էլե կտ րա կայան  կառ-

ուցել  Ս ևանի  արև ելյան կ ողմից ջ ուրը  դեպ ի  Ղա րաբաղ մղվող  գետի 

վրա, իբրև թե  էլե կտ րական  էն երգիան  օգ տագոր ծելու` ն ավթի մ շակ-

ումից կա ուչ ու կային հումք ս տա նալու  համար : Պետք է հստակ նշել, 

որ Ս . Ղ ամբար յանի կա ուչ ուկի գ որ ծա րանի ստե ղծման մտքի հ ան-
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ճարեղ թռ իչքով այն  ժա մանակ  հի րավի փրկվեց  Ս ևանը «թուրքի» 

 բաժին դ առ նալուց (նրանց կ ողմից հ իդ րո կա յանի  կառուցումը ն պա-

տակաուղղված էր  Ս ևանը ջրա զրկելուն  և  վեր աց նելուն,  որի  համար  խո-

րամ ան կաբար, ի նչպես միշտ, ն ավթից կա ուչուկի ստ ացման ԽՍՀՄ-ի 

 համար շատ կ արևոր հարցն էին դրել  որպես ՀԷԿ  կառո ւցման հ իմ-

նա վորում):  Այնինչ պրոֆ.  Ս. Ղ ամբար յանը  կա րո ղացավ ցույց տալ, 

որ ս ին թետիկ կա ուչուկ  կա րելի է ս տանալ շատ պարզ և  հստակ  ե ղա-

նակով, ս ին թե զելով մեծ  քա նակով  ա ցե տիլեն կ ալցի ումի կ ար բիդից` 

կ րա քարի  (որը շատ կա ՀՀ-ում)  և  ածխի  (որը կար  Վր աս տանում կամ 

 կա րելի էր  բերե լ Դ ոն բասից)  փոխ ազ դեցո ւթյունից բարձր ջ երմ աս տի-

ճանում  (էներգիան էլ պետք էր ս տանալ հենց  Ս ևանից  Երևան  հոսող  

Հր ազդան  գետի վրա  էլեկտ րա կայան  կառ ու ցելով): Ի նչպես նշվեց 

 վերը, կ ար բի դային  ե ղա նակով  ա ցե տի լենից ք լոր ոպրեն,  ապա  պոլ-

իք լոր ոպ րե նային կաուչուկի ստացման նմո ւշ ները մինչ այդ  արդեն 

մշակվել էին պրոֆ. Ս . Ղ ամբար յանի  և  Պետ երբո ւրգի գ իտ նակ ան ների 

 հա մատեղ  աշ խատա նք ներով : Կա ուչ ուկի գ որ ծա րանի  կառո ւցման  և 

կա ուչ ուկի ստացման  ֆին ան սատ եխ նի կական գ ործ ըն թացի  ի րա կա-

նաց ումը  կատ արվեց այն  ժա ման ակվ ա Ժ ողկ ոմխ որհի  նա խագա հ 

 Սահա կ Տեր-Գ աբրի ել յանի և  նրա  տե ղակ ալներ`  Լևոն Երզ նկ յանի 

ու  Ս տեփա ն Կո ւր սելի գ ործուն  աջ ակցո ւթյամբ,  ովքեր  ան հա վա-

տալիորեն, 1937թ. դ արձան  զոհեր  որպես « ժո վողո վրդի թշնա միներ»: 

Ս . Տե ր-Գ աբրի ել յանը  կա րո ղացավ  հա մոզել այն  ժա ման ակվա 

Անդրֆե դե րաց իայի  նախագահ Ս.  Օր ջո նի կիձեին,  որպ եսզի նա 

հ արցը ն եր կայ ացնի  Ս տա լինին ԽՍՀՄ ա րդյու նա բերության կոմիսար 

( նա խարար) Ֆ . Ձ երժի նսկու  մի ջոցով: Այդ  եռ յակի հ ան դիպ ումը  տեղի 

ունեցավ Ս տա լինի հետ 1930 թ., ով  տե ղե կա նալով կ ար բի դային  ե ղա-

նակով ՀՀ-ում կաուչուկ ս տա նալու  ա ռաջարկին,  իսկույն կ ռահեց 

հ այ կական  ա ռաջարկի  խորությունը  և ռ ազ մատ եխ նի կական  ի րական 

էությ ունն ու հենց այդ ն իստին  ան մի ջապես  բե կանեց ն ախկին  

ո րոշումը  և հա նձ նա րարեց շատ  արագ կ երպով կա ուչ ուկի գ որ ծարան 

 կառ ուցել ՀՀ-ում,  ա մենայն  աջակցություն ց ու ցա բե րելով այդ կ արևոր 

գ ործին : Կ ար բիդի  հիման վրա  Ս. Ղ ամբ ար յանի  ե ղա նակով  ա ցե տի-

լենի հումքով ս ինթեզված կա ուչ ուկը  անվ անվեց  «Սո վպրեն»,  որի ստ-

ացման  առանձին կ ար ևո րագույն գ ործ ընթ աց ների մ շակ ումը ԽՍՀՄ-

ում մինչև 1933 թ.  ա ռաջին  անգամ  ի րա կան ացվեց ՀՀ-ում ( Երևանում),  
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որը  ղե կա վարում էր  անձամբ պրոֆ.  Ս.Ղ ամբ ար յանը: Եվ վե րջ նա կա-

նապես  կառո ւցվեց ու գ ործա րկվե ց մի ու թե նական  և  համ աշխ ար հային 

ն շա նակո ւթյան  Երևան ի  Կի րովի  անվան  «Ս ին թետիկ կա ուչ ուկի» գ որ-

ծա րանը ( հե տա գայում  «Ն աիրիտ» ԳԱՄ),  որը  շա հագո րծվեց 1940 թ. 

մ արտի 19-ին, երբ պրոֆ.  Ս.Ղ ամբ ար յանը  արդեն գտնվում էր  աք սո-

րավ այրում ̀   Սե մի պա լատի նսկում (1937-1944 թթ.): 

ՀՀ  ԳԱ  քիմ իայի ի նս տիտ ուտի մ իջնորդո ւթյամբ (հ ատ կապես` 

պ րո ֆես որներ  Ար աքս ի  Բա բա յանի և  Ար մենակ  Մն ջո յանի ջ ան քերով) 

 հաջողվեց  Ս տա լինի կ արգադրությամբ 1944թ. պրոֆ.  Ս. Ղամբար-

յանին  ա զատել  և  վե րադա րձնել  Երևան  գի տական գ ործունեության, 

իսկ  Ա կա դեմ իայի ը նդ հանուր  ժո ղովով  ան մի ջապես մ իաձայն 

քվեարկո ւթյամբ նրան շնո րհվեց ՀՀ ԳԱ թղ թակից ան դամի  կոչում 

(1944 թ.): Ս իրված գ իտ նա կանը  նորից  ղե կա վարե ց  Քիմ իայի 

ի նստիտուտի  օր գա նական բաժինը,  սակայն նրա  առ ողջո ւթյ ունը 

ք այք այված էր  արդեն և 1948 թ.  հավ եր ժորեն  հե ռացավ : Նո ւյնիսկ 

կյանքի վ երջին  պահին չկտր վելով  քիմ իայից`  համ ալ սա րանի  «Լ եչ-

կո միս իայի»  հիվ ան դա նոցում նրա կ ողքին էր դրված «Успехи химии» 

 ամս ագրի վ երջին  հա մարը,  որում տպա գրված էր նաև  Ս.Ղ ամբ ար-

յանի սո ւլ ֆամ իդ ներին նվ իրված հ ոդ վածը, ի նչպես պ ատմում էր նրան 

 այ ցելած, նրա  լա վագույն  ա շակե րտ ներից պրոֆ. Լ .Գյո ւլբ ուդ աղ յանը: 

 Համ ալ սա րանում պրոֆ. Ս . Ղ ամբ ար յանից  հետո Oր գա նական 

 քիմ իայի  ամբ իոնը 1938-1941 թթ.,  ապա նաև ե րկրորդ  ժա մա նակա-

շր ջանով` 1944-1951 թթ.  ղե կա վարել է  տաղ ան դաշատ գ իտ նական 

պրոֆ. Ա.  Մն ջո յանը : Կարճ  ժա մա նակով  պա տեր ազմի  տա րի ներին 

(1942-1944 թթ.)  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ է  եղել ա կա-

դե միկոս (1943 թ. )  Վաչ ե Հ ովհ ան նեսի  Ի սագուլյ անցը (1893-1973 թթ.), 

ով 1942-1946 թթ.  որպես պ րո ֆեսոր  դա սավ անդել է ԵՊՀ  օր գա նական 

 քիմ իայի  ամբ իոնում: ՀՀ-ում  աշ խա տելու  տա րի ներին ա րդյ ու նավետ 

 հա մագ ործ ակցել է պ րո ֆեսորներ`  Ս. Ղ ամբ ար յանի և Ա. Մն ջո յանի 

հետ : Նա ՀԽՍՀ և ԽՍՀՄ պա րֆյու մեր իայի  (օ ծա նել իք ների  և  հո-

տավետ նյ ու թերի ս ին թեզի)  և ն ավ թա քիմ իայի հ իմ նադիրն է ու  ա մե-

նա ճան աչ վածը այդ բ նա գավառ ներում:  Ակադ. Վ.  Ի սագո ւլյ անցը 1946 

թ. հ րա վերով  տե ղափ ոխվել  է Մո սկվա և  ն շանակվել ԽՍՀ Մ ն ավթի  և 

 գազի ա րդյ ու նա բերո ւթյան ի նս տիտ ուտի տնօրեն (1946-1963 թթ.):

  Պրոֆ. Ա.  Մն ջո յանի՝  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  ղե-
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կավարման  տա րի ներին  ամբ իոնը  ու նեցել է շատ բարձր ու բ ազ-

մակող մանի  ուսում նա գի տական  մակ արդակ,  ամբ իոնում  աշ խատել 

են  համալ սա րանի ա նդ րանիկ  և  տաղ ան դավոր կ ադրեր,  որ ոնցից 

 կա րելի է նշել կ են սա քի միկոս  Հր աչյ ա  Խա չատ ուր ի Բ ունի աթ յանին 

(1907-1981 թթ.),  հե տա գայում` դ ոկտոր (1937 թ.), պ րո ֆեսոր (1939 թ.),  

ա կա դե միկոս (1943 թ.),  պա տեր ազմի  տա րի ներին  եղել է ԵՊՀ ռ եկտոր 

(1942-1945 թթ.), իսկ հ ետ պա տերա զմյան  տա րի ներին  Երևան ի կ են-

սա քիմ իայի գիտահետազոտական ի նս տիտ ուտի տ նօրեն (1961-1981 

թթ.) : Բ ունի աթ յանը  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում  դա սա խոսել է 

կ են սա քիմիա, մ իա ժա մանակ կ ադրեր է պ ատր աստել  և իր մոտ  լա-

բո րա տոր իայում  աշ խատ անքի վե րցրել  ավ ար տական կուրսի ա ռա-

ջադեմ   ու սան ողնե ր  Լի պարիտ  Գյո ւլբ ուդ աղ յանին,  Հ րաչի կ  Մատին-

յանին  և  ուր իշ ների :  Սակայն Լ.  Գյո ւլբ ուդ աղ յանը կ են սա քի միկոս 

չդարձավ: Նա համալ սա րանը ավարտել է  կ արմիր դ իպ լոմով և  ԵՊ Հ 

 քիմիայի  ֆակուլ տետի  դեկան ու Ա րմ ֆանի տ նօրե ն  Դ.  Մարուխ-

յանի  եր աշ խա վորո ւթյամբ 1939 թ. հ այ կական Ա րմ ֆանի կ ողմից 

գ ործուղվե լ է Մոսկվա, ԽՍՀ Մ  Զելի նսկու  անվան օրգանական 

քիմիայի ի նստիտուտ՝  որպես  աս պիրանտ :  Սակայն նույն թ վա կանին 

ԽՍՀՄ-ի  բոլոր  զի նապա րտ ներին, այդ թվում նաև  աս պիրա նտ ներին, 

 զո րա կո չել են  բանակ և 2 ա մսվա  աս պիրանտ Լ.  Գյո ւլբուդաղ յանը 

 (ապա գայում` դ ոկտոր,  համ ալ սա րանի  երկար  տա րի ների պ րո ֆեսոր) 

յոթ  տարի (1939-1945 թթ.)  ծա ռայեց  բա նակում, մ ասն ակցել է ֆ ին-

նական  և գ եր մա նական  պա տերա զմ ներին, վ երջում  որպես գնդի հ րա-

մա նատար  զորա ցրվել  մա յորի  կոչ ումով: Երբ 1945 թ.  վե րադարձավ 

 Երևան,  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոնի  վարիչ Ա.  Մնջո յանը Լ.  

Գյուլբ ուդ աղ յանին և Հ .  Հա րո յանին վերցրել է  որպես  ասիստենտ,  

ովքեր  ամբիոնում  տանում էին կո ւր սերի մ շակումներ, գո րծ նական 

 աշ խատա նքներ,  ղե կա վարում դ իպ լո մային  աշ խատա նքներ: Այդ 

 ժա մանակ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում էր  աշ խատում նաև 

Ա.  Մն ջո յանի սա ն  Մա միկո ն Տ իգ րան ի Դա նղ յանը (1907-1984 թթ.) 

 որպես  ասիստենտ ( հե տա գայում նա և ս դ արձավ դ ոկտոր-պ րո ֆեսոր, 

 ամբիոնի  վարիչ` 1951 թ.,  դեկան` 1953 թ.) :  Ժամ ավ ճա րային  հիմու նք-

ներով  ամբ իոնում էին  աշ խատում նաև  Լևո ն  Ղազ ար յանը և  Լևո ն Ջ ան-

փոլ ադ յանը,  ովքեր  հե տա գայում մշտական  աշ խատ անքի  անցան`  Լ.  

Ղազ ար յան ը՝  Պո լիտ եխ նիկ ինստիտուտում, իսկ Լ . Ջ ան փոլ ադ յանը` 
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ՀՀ սննդի  և թեթև ա րդյ ու նա բերության  նա խա րարո ւթյ ունում :  Համ ալ-

սա րանի  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում  Լևո ն  Ղազ ար յանը (1908-

1983 թթ.) կ ար դացել  է  Մե տաղ օր գա նական մ իացո ւթյո ւն ների  քիմիա: 

Մ իա ժա մանակ եղել է  Պո լիտ եխ նիկի  օր գա նական  քիմ իայի տ եխ նո-

լոգ իայի և  օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոն ների  (առ անձին)  վարիչը 

(1938-1945 թթ.),  ապա ֆ իզ քիմ իայի և  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի 

(մ իասին)  վարիչը (1947-1968 թթ.), նա և  Պո լիտ եխ նիկ ի  քիմ իատ եխ նո-

լոգ իական  ֆակո ւլ տետի  դեկանը (1939-1944 թթ.): Լ . Ջ ան փոլ ադ յանը 

զբ աղվել է   կ ոն յակի ստացման ու մշակման  գիտա արտադ րական 

գ ործ ունեությամբ,  եղել է ՀՀ թեթև և ս ննդի ա րդյ ու նա բերո ւթյան  նա-

խարար ո ւ  Մինիս տր ների խորհրդի  նա խա գահի  տե ղակալ,  զբաղեցրել 

է նաև այլ բարձր պ աշտոններ:

 Ամբ իոնի  վարիչ Ա.  Մն ջո յանը իր գիտահետազոտական  աշ-

խատա նք ները  ուղղորդել է հ իմ նա կանում Ա րմ ֆանի  օր գա նական 

 քիմ իայի ի նս տիտ ուտում զարգացվող  դե ղա քիմ իայի ո ւղղո ւթյամբ,  

որի  տնօրենն էր  արդեն  ինքը, մ իա ժա մանակ աշ խա տելով Բժշկական 

ի նս տիտ ուտին կից իր ստ եղծած  լա բո րա տոր իայում: 1946 թ. հ ետ պա-

տերազմյան շրջանի դժ վարո ւթյո ւն ները  աս տի ճա նաբար սկսվեցին 

հ աղ թահարվել  և  գի տա հե տա զո տական  աշ խատա նք ները ԵՊՀ-ի  օր-

գա նական  քիմիայի  ամբ իոնում  ակ տի վացան  ամբ իոնի  վարիչ Ա.  Մնջո-

յանի  հեղա շրջող գ ործ ունեո ւթյամբ  և  ամբ իոնի  ե րի տասարդ  աշ խա-

տակից ների մեծ ջ ան քերով:  Նրանք էին ̀  Լի պարիտ  Գյո ւլբ ուդ աղյանը , 

 Հարությու ն  Հա րոյանը ,  Սիրու շ  Տիտ անյան ը, Խ ոստիկ  Աբովյանը 

և ուրիշներ: 1950 թ. Լ . Գյո ւլբ ուդ աղ յանը և  Հ.  Հա րո յանը պա շտ պա-

նեցին թ եկ նա ծո ւական  թեզեր ,  Հա րո յանը  հետո  տե ղափոխվեց Ա.  Մն-

ջո յանի ստ եղծա ծ Նուրբ  օր գա նական  քիմ իայի ի նս տիտուտ (ՆՕՔԻ), 

իսկ  Գյո ւլբ ուդ աղ յանը մնաց  համ ալ սա րանում:  Ամբ իոնի  վարիչ Ա.  

Մն ջո յանը եղել է  ար տակարգ  աշ խա տասեր և  ն պա տակասլաց գ իտ-

նական   և այդ  ժա մանակ ստ եղծել է իր  գի տա հե տա զո տական  լա բո-

րա տորիան`  Օր գա նական ս ին թեզի ու ֆ ար մա կո լոգ իայի  բաժ ին ներով 

հ անդերձ: Եվ  որպես Հ Հ  ԳԱ փ ոխ նա խագահ ձ եռ նամուխ է  եղել նա և 

Նուրբ  օր գա նակա ն  քիմ իայի (ՆՕՔ)  հա մա լիրի վե րջ նական կ ազ-

մավոր մանը,  որը սկսել էր ստ եղծել դեռևս 1947 թվից: Ի վ երջո, պրոֆ. 

Ա. Լ.  Մն ջո յանը,  հա մա լա սա րանում թ ող նելով  ամբ իոնի  վա րիչո ւթյ ունը 

 և  դե կանությ ունը, 1952 թ. իր  ուսո ւմ նական,  գի տա հե տա զո տական 
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 և  ղեկավար գ ործ ունեո ւթյ ունը  շարու նակեց ՀՀ ԳԱ  հա մակ արգում, 

 որպե ս Նուրբ օր գա նակա ն  քիմ իայի ի նստիտուտի տ նօրեն մինչև 

իր կյ անքի վ երջը (1970 թ.) : Շատ մեծ է  ա կա դե միկոս Ա.  Մն ջո յանի 

վ աս տակը ՀՀ-ում, հ ատ կապես նուրբ  օր գա նական ս ին թեզի,  դե ղա-

գի տական  հե տա զոտո ւթյո ւն ների զ արգացման  և ներ դրման գ ործում 

(դրա  համար էլ 1971 թ. Ա.  Մն ջո յանի  ան ունով է կ ոչվում նրա կ ողմից 

ստ եղծած ՆՕՔ ի նս տիտ ուտը) : Նա  դե ղա գիտության բ նա գա վառում 

 համ աշխ ար հային դեմք է  եղել և  մնում է ա յդ պիսին:  Նրա  կա տարած 

 աշ խատանք ներին  և ս ինթ եզված  դե ղա միջ ոց ներին մեծ գ նա հա-

տական են տվել  ար տաս ահմ անյան  ա մե նա խոշոր մ աս նագ ետ ները:  

Ա կա դե միկոս Ա. Մն ջո յանի ստ եղծած  ուսում նա գի տական դպ րոցը ՀՀ-

ում, նաև  ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում և Բ ժշ կական ի նս տիտուտում 

պ ահպ անվեց ու մեծ  վերելք  ապրեց`  տալով  բազում  գի տական  նո-

րանոր ա րդյու նքներ  և շատ  ճան աչված  ուսո ւմ նա գի տական կ ադրեր 

 օր գա նական  քիմ իայի  և  դե ղա բանո ւթյան, ը նդհ ան րապես  քիմ իայի 

բ նա գավ առ ներում:

1951 թ. ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ դ արձավ  

ա կա դե միկոս Լ. Ա.  Մն ջո յանի սան, պրոֆ .  Մա միկո ն Տ իգ րան ի Դանղ-

յանը, ով  եղել է նա և  Քիմ իական  ֆակո ւլ տետի  եր կար ամյա  դեկան 

 երկու  ժա մա նակահատվածով (1953-1961 թթ. և 1967-1973 թթ.): 

Նոր  գիտա հե տա զո տական  աշ խատա նք ները պրոֆ. Մ.  Տ. Դանղ-

յանի  ղե կա վարությամբ  ամբ իոնում հ իմ նա կանում  ծավ ալ վեցին 

 դիցիանդիամիդի նոր ռե ակց իա ների  ուսո ւմ նա սիրո ւթյան  և բ ազ մաֆու-

նկցային γ-լակտոն ների  քիմ իայի ո ւղղո ւթյամբ (Լ . Գյուլբուդաղյան, 

 Մ.  Զալինյան,  Ա. Դո ւրգ արյան,  Գ. Շ ահ նազ արյան, Ս . Ա ռաք ելյան, 

 Է. Մ եսրոպյան): Այդ ո ւղղո ւթյո ւն ներով  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ները 

 Օրգա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում  հե տա գայում  շար ու նա կաբար  

ա վելի ը նդլա յն վեցին ու  խոր աց վեցին  գի տական  նո րագույն  հե տա-

զոտություն ներով  և  ա վելի  ե րի տասարդ գ իտ նակ ան ներով:

1970 -ական թթ. սկսած ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ ոինում 

 շար ուն ակ վեցին  կատ արվել  ա վելի նոր  և  խորը  գի տական  ուսո ւմ-

նա սիրո ւթյո ւններ,  որոնք նվ իրված էին չ հա գեցած լ ակտ ոն ների` 

ֆ ու րանոն ների  և  պի րան ոն ների ս ին թեզին ու  հե տա զոտո ւթյո ւն-

ներին  և  հե տա գայում  ամփ ոփ վեցին  Աիդա  Ա վետ իս յանի  և  Միքայել 

 Զալին յանի դ ոկ տո րական  թե զերում:  Պ րո ֆես որներ  Մ.  Զալ ին յանի 
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և Ա . Ա վետ իս յանի  ան մի ջական  ղե կա վարո ւթյամբ զ արգ ացման նոր 

 մակարդի հասցվեց լ ակտ ոն ների  քիմիան և պ ատրա ստ վեցին նաև 

բարձր  մակ ար դակի կ ադրեր այդ ո ւղղո ւթյամբ:

Պրոֆ. Ա.  Ա վետ իս յանը 1979 թ. դ արձավ ԵՊՀ  օր գա նական 

 քիմիայի  ամբ իոնի  վարիչ, իսկ Մ.  Գ.  Զալ ին յանը 1981 թ.  տե ղափոխվեց 

 Եր ևան ի ժող տն տեսո ւթյան ի նս տիտուտի  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ և  

պ րո ֆեսոր առ 2017 թ.:

Քիմ. գիտ. դոկտոր (1975 թ.), պ րո ֆեսոր (1977 թ. )  Միքայել  Գա րե-

գին ի  Զալ ին յանը (1930-2017 թթ.)  1952 թ.  ավ արտել է ԵՊ Հ  քիմիական 

 ֆակո ւլ տետը և  աշ խատել  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում (1952-1981 

թթ.):  Նրա  գի տական  աշ խատա նք ները  վե րաբ երել են  հա գեցած բ ազ-

մաֆու նկ ցային լ ակտ ոն ների ս ին թեզին, դրանց ս ին թեզի  ե ղանակ ների 

մշ ակմանն ու  քիմ իական հ ատկո ւթյո ւն ների  հե տազ ոտ մանը, ի նչպես 

նաև լ ակ տո նային  և  տա րաց իկ լային մ իացո ւթյո ւն ների  համակցմամբ 

նոր  ֆիզ իո լոգ իապես  ակտիվ նյ ու թերի ս ին թեզի հ ար ցերին:  Պրոֆ. Մ . 

 Զալ ին յանը  եղել է ՀՀ  ա մե նա ճան աչված  քի միկոս-մ աս նագ ետ ներից: 

 Գի տական  և  դա սա խո սական  բեղուն գ ործ ունեո ւթյո ւն ներից ու բա րձ-

րակարգ կ ադրեր պ ատր աս տելուց  բացի մեծ  ծա վալի  աշ խատանք է 

 կա տարել՝  երկար  տա րիներ  ղե կա վա րելով ու կ ազ մակ եր պելով հ ան-

րա պե տական  և  հա մամի ու թե նական դպ րո ցական ու  ու սա նո ղական  

օլ իմպ իա դաներ, մրցու յթներ : Հե ղինակ է ՀՀ-ում մ այ րենի լ եզվով գրած  

ա ռաջին  նա խաբ ու հական  ուսո ւմ նական  « Քիմիա» ձ եռն արկին, որը 

1960 -ական թվականներից վերահ րա տար ակվել է մի  քանի  անգամ:

ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում, դեռևս  ակադ. Ա.  Մն ջո յանի 

և  պրոֆ.  Մ.Դա նղ յանի  վա րիչո ւթյան  տա րի ներին,  շար ուն ակ վեցին 

զ արգ ացվել նաև  խի նո լի նային հ իմ քերի  ուսո ւմ նա սիրությո ւն ները,  

որի ա րդյու նք ները   տա րիներ  հետո նե րգր ավ վեցին Լ.  Գյուլբուդաղ-

յանի դ ոկ տո րական  թեզում (1973 թ.):  Պ րո ֆեսոր (1974 թ.) Լ.  

Գյուլբուդաղ յանը (1912-2003 թթ.)  կա տարել է  խի նոլին ների  քիմիային 

 և  տա րացիկլիկ մ իացո ւթյո ւն ների ս ին թեզին նվիրված  ուսում նա-

սիրություններ  (ա վելի քան 300  աշ խատանք), այդ թվում` կ են սա-

բա նական  ակտիվ մ իացությո ւն ների ( հակ աալ երգիկ, սնկասպան), 

ի նչպես նաև  պարա- ալկ օք սիբ են զո յական թթվի  ա մինա էսթ երների (Ա. 

 Մն ջո յանի հետ),  որոնց հ իման վրա  հե տա գայում ՆՕՔ ի նստիտուտում 

ստե ղծ վեցի ն Գա նգ լերոն և  Ք վա տերոն  դեղ անյ ու թերը:  Պրոֆ. Լ.Վ .
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Գյո ւլբ ուդ աղ յանը  « Օր գա նական  քիմիայի պրակ տիկում» (1984 թ.) 

 ուսո ւմ նական ձ եռն արկի հեղինակ է:

 Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում տ արվել են կ արևոր նոր  գի-

տական  հե տա զոտո ւթյո ւններ`  հոմո-  և  հա մա պո լիմ եր ների ս ին թեզի  և 

 մե խան իզմի  բա ցահա յտման ու պ ար զաբ անման ո ւղղո ւթյամբ,  որոնք 

 ամփ ոփվել են  Ան ժել ո  Հա կոբ ի Դո ւրգ ար յանի դ ոկ տո րական  ա տե-

նա խոսո ւթյ ունում (1972 թ.):  Պ րո ֆեսոր (1974 թ.) Ա. Հ . Դո ւրգար յանը 

(1928 թ. ծնվ.) 1951 թ.  ավ արտել է ԵՊ Հ  քիմ իական  ֆակո ւլ տետը  և 

 աշ խատում է  ֆակո ւլ տետում առ այսօր: 1960-1966 թթ. նա  աշ խատել 

է նաև  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնին կից  նոր աստեղծ  Պր ոբ լե-

մային  լա բո րա տոր իայում,  ղե կա վա րել  իո նական  պո լիմ երման  թե-

մայի  հետազոտական խմբի  աշ խատա նք ները, իսկ  այն ուհետև  տե-

ղափոխվել է  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոն  որպես  դոցենտ,  շարու-

նա կելով զ արգ ացնել իր  գի տական  թե մա տիկ  աշ խատ ան քները նույն 

խմբով:  Իո նական  պո լիմ երման հ ար ցերից  բացի իր  ղե կա վարությամբ 

 գի տա հե տա զո տական խո ւմբը զբ աղվել է նաև  հա մա պո լիմ երման  և 

այլ հ ար ցերով :  Հե տա զոտո ւթյո ւն ների ա րդյո ւնքում հա յտ նա բերել 

է 15 նոր ռե ակց իաներ,  որոնք  վե րաբ երում են ք լոր օք սիր ան ների 

 փոխարկո ւմ ներին : Ս ին թեզել է  կի սա հաղ որդիչ,  իո նա փո խա նակիչ և 

կո մպլ եք սա գո յաց ուցիչ բարձր հ ատկո ւթյո ւն ներով օ ժտված նոր  պո-

լիմ երներ:  Պրոֆ. Ա . Դո ւրգ ար յանը  ա ռաջինն է  հա գեցած  ա լի ֆատիկ  և  

ա րո մատիկ ն իտր իլ ները  օգ տագ ործել  որպես  հա մա մո նոմեր  կատիո-

նային  հա մա պո լիմ երման  ժա մանակ:  Մ շակել է  օր գա նական ց իկ-

լային մ իացո ւթյո ւն ների  ան վա նակա րգման նոր սկզբունք:  Նրա  ղե կա-

վարությամբ  աշ խատ ան քային խո ւմբը ս ին թեզել է  էլ եկ րոնա ակց եպ-

տո րային հ ատկո ւթյո ւն ներով օ ժտված նոր նյ ու թերի դաս` ք լո րա նիլի 

 և  բի սանի ոն ների  փոխ ազ դեցո ւթյամբ, ի նչպես նաև մ շակել է  էլե կտ րո-

նա դոնոր հ ատկո ւթյո ւն ներով նոր  պո լիմ եր ների ստ ացման  ե ղանակ` 

 պոլ իք լոր ոպ րենի  էպ օք սիդի  և  ա րո մատիկ  ամ ին ների ու դ իամ ին ների 

 փոխ ազ դեցո ւթյամբ :  Պոլ իք լոր ոպ րենի  օք սիդ ացման ա րդյու նք ներից 

ս ինթ եզվել են  պոլ իէլե կտ րոլ իտներ  և  իոն իտներ,  որոնք  օգ տագ որ ծելի 

են  արտ ադ րական ջ րերից թ ու նավոր ծանր ի ոն ները կ լա նելու  համար:  

Հե ղինակ է նաև  «Բա րձ րա մո լեկ ու լային մ իացո ւթյո ւն ների  քիմիա» 

(2004 թ.)  ուսո ւմ նական ձ եռն արկի:

Չ հա գեցած մ իացո ւթյո ւն ների ս ին թեզի  և  հե տա զոտո ւթյան ո ւղղու-
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թյամբ  կա տարած  աշ խատա նք ներով դ ոկ տո րական թեզ է պաշտ-

պանել (1971 թ.)  վա ղա մեռի կ  Ժորա  (Գևորգ )  Մե խակ ի Շ ահ նազ ար-

յանը (1927-1982 թթ.), ով  ուներ  քիմ իայի  ուսո ւմ նա գի տական բարձր 

 մակ արդակ:  Եղել է Հ Հ հան րա գի տա րանի  օր գա նական  քիմիայի 

գծով  գիտ աճյ ու ղային խոր հրդի  անդամ : 1957 թ.  նա  ավ արտել է ԵՊ Հ 

 քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը և  աշ խատել  ամբ իոնում  որպես  դա սախոս : 

 Գի տական  աշ խատա նք ները  վե րաբ երում են  դի հալոիդ  վի նի լային 

մ իացո ւթյո ւն ների գե րթթ ու ներով  օք սիդ աց մանը և  եռ հալո իդ մեթիլ կ ար-

բոն իլ ների  դեհ իդ րատ աց մանը, դրանց  մո լեկ ու լային  վերա խմբավ որ-

մանը  և ա րդյու նք ների  կիր առ մանը:

1979-2000 թթ.  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  եր կար ամյա  վարիչ 

է  եղել քիմ. գիտ. դոկտոր, պ րո ֆեսոր,  ա կա դե միկոս  Աիդա  Ա վե տիսի  

Ա վետիս յանը:  Նրա  ամբ իոնի  վա րիչո ւթյան  տա րի ներին  Օր գա նական 

 քիմ իայի  ամբ իոնում ն շա նա կալիորեն զ արգացվեց  և հարստ ացվեց 

լ ակտ ոն ների  քիմիան  և  ամբ իոնը դ արձա վ Խորհրդայի ն Միության 

լ ակտ ոն ների  քիմ իայի  ա ռա ջատար ու  ճան աչված կենտրոն ներից 

 մեկը: Այդ  ժա մա նակա շր ջանում  ընդարձակվեց  ամբիոնի  ուսում նա գի-

տական  բազան,   ստե ղծ վեցին մի ու թե նական  և  միջ ազ գային  կապեր ̀ 

Ռ ուս աս տանի , Գ եր ման իայի ,  Չեխ ոս լո վակիայի  և  Լեհաս տանի 

 ուսում նա գի տական կե նտր ոն ների հետ:  Ակադեմիկոս Ա.  Ա վետ իս-

յանի  ղե կա վարո ւթյամբ  ամբ իոնում  կատ ար վեցին նոր  գի տական  և 

 կի րա ռական բնո ւյթի կ արևոր  աշ խատա նքներ,  որոնց  ի րա կանաց-

մանը  ակ տի վորեն մ ասն ակ ցեցին  հա մե մա տաբար  ե րի տասարդ 

սերնդի ն եր կա յաց ուց իչներ,  որոնք  հե տա գայում պաշտ պա նեցին 

դ ոկ տո րական  թեզեր:  Պրոֆ. Ա. Ա . Ա վետ իս յանը  որպես  ֆակո ւլ տետի 

 դեկան մեծ թափ  հաղ որդեց նաև  ֆակո ւլ տետի  ուսո ւմ նա գի տական  աշ-

խատա նք ներին:  Նրա  ղե կա վարո ւթյամբ  և ջ ան քերով  ֆակո ւլ տետում 

բ աց վեցին  և գ որ ծեցին  քիմ իական նոր  բաժ իններ`  Դե ղագ որ ծական 

(1994-1997 թթ.),  Կի րա ռական (1995-2002 թթ.),  Է կո լոգիական (1992-

2007 թթ.), նաև  ամբի ոններ ̀  Դե ղագ որ ծական  քիմ իայի (1998-2016 

թթ.),  Է կո լոգիական  քիմ իայի (2007-2015 թթ.) ,  Քիմ իական  ֆի զի կայի 

(2005-2008 թթ.):

2000-2015 թթ. ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ  եղել 

է քիմ.գիտ.դ ոկտոր (1988 թ.), պ րո ֆեսոր (1991 թ. )  Վիլի կ  Սի րակ ի 

 Հարությո ւն յանը : Նա  ամբ իոնի  ուսո ւմ նական  աշ խատա նք ներում 
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(հ ատ կապես  մագի ստ րատ ու րայում) կ ազ մակ երպել է նոր ծրագրային  

առ ար կա ների  դա սավ անդում: 2008-2010 թթ.  ղե կա վարել է  ամբիոնին 

կից գ ործող` « Օր գա նական ս ինթեզ»  բա զային  լա բո րա տոր իայի  աշ-

խատա նք ները:  Նրա գիտահետազոտական  աշ խատա նք ները  վե-

րաբերում են ֆու նկ ցային  տե ղակ ալված  հա գեցած լ ակտ ոն ների  և 

 հա րակից  կառուցվածքով  տա րաց իկ լային, նաև կ են սա բա նորեն 

 ակտիվ մ իացությո ւն ների ս ին թեզին  և հ ատկո ւթյո ւն ների  ուսո ւմ նա-

սիրո ւթյո ւն ներին:  Նրա  ղե կա վարո ւթյամբ մշ ակված ս ին թեզի  որոշ  

ե ղան ակներ  կիրառվել են  Եր ևանի  քիմ իական ռե ակտ իվ ների գ որ-

ծա րանում, իսկ ս ինթ եզված  որոշ մ իացո ւթյո ւններ ներ դրվել են  ա վա-

զա նային ձկնարդյ ու նա բերության մեջ  (Ա զովի ձկնա տն տեսո ւթյան 

գիտահետազոտական ինստիտուտի հետ)  որպես  աճի խ թանիչ,  սա-

նի տա րական  վի ճակը  բա րե լավող և  վ նա սատու ջ րիմո ւռ ների  աճը 

կ անխող  միջ ոցներ:

ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնը իր գ ործ ունեո ւթյան 

 ընթացքում (սկսած 1920 թ.) բարձր  մակ ար դակի  ուսո ւմ նա գի տական 

 քի միկոս կ ադ րերի  պակաս չի  ու նեցել,  ֆակո ւլ տետում միշտ  եղել 

է  ա ռա ջավոր  և  ա մե նաշատ թվով դ ոկտ որներ աճեցրած  ամբիոնը: 

Վ երջին տ ասն ամյ ակ ներում դ ոկ տո րական  թեզեր են պաշտ պանել 

 ամբ իոնի  ա ռա ջատար  դա սախ ոսներ`  Գ.  Մել իք յանը (1994 թ.),  Տ. 

Ղոչիկ յանը (2008 թ.),  Գ. Թ ոքմ աջ յանը (2012 թ.),  Ն. Դուրգ ար յանը 

(2013 թ.): 

Քիմ. գիտ. դ ոկտոր (1994 թ.), պրոֆ. (2003 թ. )  Գագի կ Ս ու րեն ի 

 Մելիք յանը (1945 թ. ծնվ.) 1967 թ.  ավ արտել է ԵՊ Հ  քիմ իական 

 ֆակուլ տետը, 1971 թ.-ից  աշ խատում է  համ ալ սա րանի  Օր գա-

նական  քիմ իայի  ամբիոնում :  Ժա մանակ առ  ժա մանակ  աշ խատել 

է նաև  արտերկրների  ուսո ւմ նա գի տական կե նտր ոն ներում:  Նրա  գի-

տական  աշ խատանք ները  վե րաբ երում են թթ վածին,  ազոտ և ծծումբ 

 պար ու նակող  տա րացիկ լային, այդ թվում կ են սա բա նորեն  ակտիվ, 

մ իացությո ւն ների ս ին թեզին ու  ֆի զի կա քիմ իական հ ատկո ւթյո ւն ների 

 ուսո ւմ նա սիրություն ներին: 

 Գա յանե  Գև որգ ի Թ ոքմ աջ յանը (1951 թ. ծնվ.) 1973 թ.  ավ արտել 

է ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը, 1980 թ.-ից մինչև  հիմա  աշ խատում 

է  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում  որպես  դա սախոս:  Պրոֆ.  Գ. 

Թ ոքմաջ յանի  գի տական  աշ խատա նք ները  վե րաբ երում են  հա-
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գեցած և  չ հա գեցած γ- և δ-լ ակտ ոն ների, ի նչպես նաև չ հա գեցած γ -

ի մի նոլ ակտ ոն ների նոր  տա րաց իկ լային բ ազ մա կորիզ  ածա նցյ ալ-

ների ս ին թեզին,  քիմ իական հ ատկո ւթյո ւն ների  ուսո ւմ նաս իր մանը և  

ստացված մ իացությո ւն ների շ արքում կ են սա բա նորեն  ակտիվ նյ ու-

թերի  առանձնաց մանը:  Պրոֆ. Գ.  Գ. Թ ոքմ աջ յանը  հե ղինակ է  «Կ են-

ցա ղային  քիմիա» (2013 թ.),  հա մա հե ղինակ է` Գ.  Գ. Թ ոքմ աջյան, 

Լ. Վ.  Կա րապ ետյան  «Մ իջ ֆա զային  կա տա լիզը  որոշ  օր գա նական 

ռեակց իա ներում» (2014 թ.) և Գ.  Գ. Թ ոքմ աջյան, Լ.  Վ.  Կա րապ ետյան  

«Կ ենսա ակտիվ  պո լիմերներ» (2015 թ.)  ուսո ւմ նա գի տական ձ եռնա րկ-

ների:

2016 թ. ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնը  ղե կա վարում է 

 ամբիոնի  հա մե մա տաբար  ե րի տասարդ դ ոկտոր (2013 թ.), պ րո ֆեսոր 

(2016 թ. )  Նա րինե  Ան ժե լոյ ի Դո ւրգ ար յանը (1963 թ. ծնվ.):  Նրա  գի-

տական  աշ խատա նք ները  վե րա բերում են  հաղ որդիչ ու կոմպլ եք-

սա գոյացնող  պո լիմ եր ների ս ին թեզին  և  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ներին, 

 պո լիմեր ների և  ք լոր օք սիր ան ների  քիմ իային, ի նչպես նաև  ան օր գա-

նական  պո լիմ եր ների հ իբրիդ մ իացո ւթյո ւն ների  հե տա զոտություն-

ներին : Ն եր կայումս նա  ղե կա վարում է  ամբ իոնի  պո լիմ եր ների 

 քիմիայի  գի տական խմբի  աշ խատա նք ները,  որոնք  վե րա բերում են 

 օք սիդ ացմամբ  պո լիկ ոնդե նսման ռե ակց իա ների  և բարձր  էլե կտ րա-

հաղոր դա կանո ւթյամբ օ ժտված  ազոտ  պար ու նակող նոր  պո լիմ եր-

ների ս ին թեզին ու հ ատկո ւթյո ւն ների  ուսո ւմ նաս իր մանը: 

 Հիշ արժան են  ամբ իոնում տ արբեր  տա րի ներ  աշ խատած  ա ռա-

ջատար  դոցե նտներ ̀ Ս ուրեն  Ա ռաք ել յանը ( ֆակո ւլ տետի կու սբյ ու րոյի 

 եր կար ամյա ք արտ ուղար) ,  Լենոր  Ոսկ ան յանը (1970 -ական թթ.  դե-

կանի  տե ղակալ),  Ալ եքսանդ ր Հ ախ նազ ար յանը (1980 -ական թթ.  դե-

կանի  տե ղակալ) ,  Վովա  Կսի պտ րի դիսը և  Արա մ Ղ ուկ աս յանը (մ իա ժա-

մանակ 1990 -ական թթ.  դե կանի  տե ղակ ալներ ),  Լիլի ա  Խաչատրյանը  

(եղել է  ուսո ւմ նական գ ործի  ա ռա ջավոր,  հա մա հե ղինակ է մի  քանի 

 ուսո ւմ նական ձ եռնա րկ ների):

 Ամբ իոնի  ա ռա ջատար  և փ որ ձառու  դոցենտ է  Իսկ ուհի  Լ ևոնի  

Ալեքս ան յանը, ով 1970 թ.  գի տա հե տա զո տական գ ործ ունեո ւթյուն է 

ծավալել պրոֆ. Լ.Վ.  Գյո ւլբ ուդ աղ յանի  լա բո րա տոր իայում և  հ րա տա-

րակել մոտ 100  գի տական  աշ խատանք :  Հե ղինակ է  « Հո մոգեն  կա տա-

լիզը  օր գա նական  քիմ իայում»  ուսո ւմ նական ձ եռն արկի (2013 թ.), նաև  
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« Քիմ իական  կա պերի  էլե կտ րո նային  կառո ւցվ ածքը  և  ատոմ ների  փո-

խադարձ  ազ դեցո ւթյ ունը  օր գա նական  մո լեկո ւլ ներում (զ ուգորդված 

 հա մակ արգեր)» (2003 թ.),  « Հո մոգեն  կա տա լիզը  օր գա նական 

 քիմիայում  առ ար կայից  լա բո րատոր  աշ խատանք» (2013 թ.)  ուսում-

նա մե թո դական  աշ խատա նք ների:  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի մրցո ւթային 

հա նձ նա ժո ղովի  նա խագահն է:  

Ամբ իոնի  ա ռա ջատար  և  ակտիվ  աշ խա տակ ից ներից է դոցենտ 

Լաուր ա Գալ ստ յանը (1997-2007 թթ.  դե կանի  տե ղակալ), ով  հա-

մա հե ղինակ է  ուսո ւմ նա գի տական  և  մե թո դական ձ եռնա րկ ների` 

Լ.  Խ. Գալստյան, Կ. Ս . Ա վետ իսյան, Ա. Ա . Ա վետ իսյան « Օր գա-

նական  քիմիայի պրակ տիկում» (2011 թ.), Լ.  Խ. Գալ ստյան, Վ.  Օ. 

Թոփուզյան  «Պա շտ պանիչ խմ բերի  կի րառ ումը բ ազ մաֆու նկց իոնալ 

մ իացո ւթյո ւն ների ս ին թեզում» (2011 թ.), Ա. Ա.  Ա վետ իսյան, Լ. Խ . 

Գալստյան « Ալկեն ների  քիմ իական հ ատկո ւթյո ւն ները» (2005 թ.), 

Ա. Ա.  Ա վետիսյան, Լ. Խ . Գալ ստյան « Ալկ եններ, ց իկլո ալկ եններ, 

 ալկիններ.  կառո ւցվ ածքը  և հ ատկո ւթյո ւն ները» (2008 թ.):  Ամբ իոնի 

փ որ ձառու  դա սախ ոս ներից է  դոցե նտ Զ ուբ եյդ ա  Կա րապ ետ յանը:

  Ամբ իոնի  հա մե մա տաբար  ե րի տասարդ  և  հեռ ան կա րային  աշ խա-

տակ իցներ են Լ .  Կա րապ ետ յանը, Հ.  Ալվա նջ յանը, Կ.  Ա վետ իս յանը, 

Մ . Ս ամվ ել յանը, Փ .  Մին աս յանը, Ա . Գալ ստ յանը (2018 թ. ս եպտ եմ-

բերից  ֆակո ւլ տետի  դե կանի  տե ղակալ):

Հաջորդիվ ներկայացնում ենք Օրգանական քիմիայի ամբիոնի 

վարիչների կենսագրություններն ըստ ժամանակակարգի:



101ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

III-2-1-1.  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ները և  

նրանց կ ենս ագրո ւթյո ւն ները 1922-2019 թթ. 

 Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ներից  ե րե քը ̀  ա կա դե-

միկոս  Ար մենակ  Մն ջո յանը, պ րո ֆեսո ր  Մա միկո ն Դա նղ յանը և  ա կա-

դե միկոս  Աիդա  Ա վետ իս յանը, եղել են նա և  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի 

 դեկ աններ, ո ւստի նրանց՝  որպես  ամբ իոնի  վար իչ ների  և  դեկան ների 

 կենս ագրությո ւն ները զետ եղված են  դեկ ան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների 

բաժնում:

1 . Ղ ամբ արյան  Ս տեփա ն  Պո ղոսի (1879-1948 թթ.), 1922-1937 թթ.

2.  Մն ջոյան  Ար մենակ  Լ ևոնի (1904-1970 թթ.), 1937-1941 թթ.

3.  Ի սագո ւլյան ց  Վաչ ե Հ ովհ ան նեսի (1893-1973 թթ.), 1942-1944 թթ.

4.  Մն ջոյան  Ար մենակ  Լ ևոնի (1904-1970 թթ.), 1944-1951 թթ.

5 . Դա նղյա ն  Մա միկո ն Տ իգ րանի (1907-1984 թթ.), 1951-1979 թթ.

6.  Ա վետ իսյան  Աիդա  Ա վե տիսի (1938-2009 թթ.), 1979-2000 թթ.

7 .  Հարո ւթյո ւնյա ն  Վիլի կ  Սի րակի (1938-2015 թթ.), 2000-2015 թթ.

8 . Դո ւրգ արյա ն  Նա րինե  Ան ժե լոյի (1963 թ.), 2016 թ.  առ այսօր:

1 . Ղ ամբ արյան  Ս տեփա ն  Պո ղոսի  ( Պա վելի)

(1879  թ.  Կոջո ր-Թ իֆլիս - 1948 թ.  Երևան )

 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1937 թ.), պրոֆ. (1926 թ.), 

ՀՀ ԳԱ թղ թակից  անդամ (1944 թ.),

ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1922-1937 թթ.)

Պրոֆ. Ս.  Պ. Ղ ամբ ար յանը  իր ավմամբ ՀՀ-ում  քիմ իայի  ուսո ւմ նա-

գի տական մտքի զ արգ ացման հ իմ նա դիրն է,  քիմ իական ա րդյ ու նա-

բերո ւթյան ստ եղ ծողը, խոր հր դահայ  քի միկ ոս ների  գի տական դպրոցի 

 կառ ու ցողը : Հիմք  ընդ ու նելով Ս . Ղ ամբ ար յանի  գի տական բարձր 

ն վաճո ւմներն ու  ծա ռայո ւթյո ւն ները  քիմ իայի բ նա գա վառում՝ 1937 թ. 

ԽՍՀՄ ԲՈՀ-ի կ ողմից նրան շնո րհվել է դ ոկ տորի  գի տական  աս տիճան  

առանց  ա տե նա խոսո ւթյան պա շտ պանո ւթյան, 1926 թ. դ արձել է պ րո-

ֆեսոր, իսկ 7 տ արվա  աք սորից  վե րադ առ նալուց  ան մի ջապես  հետո՝ 

1944 թ., ընտրվել է  ՀՀ ԳԱ թղթակից անդամ:

Ս . Ղ ամբ ար յանը  ավ արտել  է  Ռի գայի  դա սական գ իմ նազիան 

(1898 թ.),  ապա  սո վորել  Գ եր ման իայում`  Մյո ւն խենի , Լա յպ ցիգի 

 և Հ այդենբերգի  համ ալ սար ան ներում (1899-1906 թթ.):  Այն ուհետև 
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 վե րապ ատրա ստման ն պա տակով  շար ու նակել է  ու սանե լ Գ եր-

մանիայում,  աս իստ ենտել  ան վանի գ իտ նակ ան ներին (1907-1911 

թթ.)՝  աշ խա տելո վ Գ եր ման իայի  համ ալ սար ան ների  ա մե նա խոշոր 

պ րո ֆեսոր ների ̀  Թիլեի ( Ստր ասբուրգ) ,  Վիլ անդի  և Վի լշ տե տերի 

 (Մյունխեն),  Բյո ւխ ների  (Բ եռլին) հետ,  խո րա նալով  քիմ իայի  գի-

տական գա ղտնիք ների մեջ, դ առ նալով միջազգային  մակ ար դակի 

գ իտ նական : Հենց Գ եր ման իայում  աշ խա տելու  ժա մանակ նա  ա ռա-

ջինը  աշխ արհում զբաղվել է  գեր օքս իդ ների  քիմ իայով  և ցույց տվել, որ 

 գեր օք սիդի ճ եղքումը  ըն թանում է  հա մաչափ ( հո մո լիտիկ)՝  ա ռաջաց-

նելով  ռա դի կա լային մ ասն իկներ,  ինչը  հե տա գայում հ աստ ատվել է 

 աշխ արհի շատ գ իտ նակ ան ների կ ողմից : Պ րո ֆեսոր Ս . Ղ ամբար յանը 

Գ եր ման իայից  վե րադ արձել է Ան դրկ ովկաս  որպես բարձր  մակ ար-

դակի  քի միկոս: 1911-1914 թթ.  աշ խատել  է Բ աքվի ռ ու սական տ եխ-

նի կական  ըն կերո ւթյան  քիմ իայի  լա բո րա տոր իայում, իսկ 1914-1920 

թթ .՝ Թ իֆ լիսի  (Թ բի լիսիի) ե րկ րագ որ ծական  դեպ ար տամ ենտ ի  Քիմիա-

մանր էա բանո ւթյան  լա բո րա տոր իայում՝  դա սա խո սելով նա և Թ իֆ լիս ի 

կանանց բա րձ րագույն  դաս ընթ աց ներում : Մ ասնակցել է  Ա ռաջի ն 

 համ աշխ ար հայի ն  պա տեր ազմին, պա րգևա տրվել  է Գեորգի ի  Խաչով:

1920 թ . իր կ ամքով ը նդմիշտ  տե ղափ ոխվել  է Խոր հր դայի ն 

 Հայաստան: Ս կզբում  աշ խատել է  Ա րա րատի գ որ ծա րանի իր կ ողմից 

հիմնված  քիմ իական  լա բո րա տոր իայում,  ապա հ րա վերով  աշ խատել 

է  նոր աստեղծ  Եր ևանի  համ ալ սա րանում  որպես  դա սախոս: Իր ջ ան-

քերով կ ազ մակ երպել  և  ղե կա վարել է  համ ալ սա րանի  Օր գա նական 

 քիմ իայի  բա ժինը (1920 թ.),  ապա՝  ամբ իոնը (1922 թ.), իսկ 1930 -ական 

թ վակ ան ներին՝ նաև  նոր աստեղծ` Բ ժշ կական ,  Պո լիտ եխ նի կական,  

Գյ ուղա տն տե սական,  Ան աս նաբ ու ծական -ան աս նաբ ու ժական , 

Մ ան կավ ար ժական ի նս տիտո ւտ ների  օր գա նական (նաև  որոշ ի նս-

տիտուտ ներում`  ան օր գա նական)  քիմ իայի  բաժ ին ները,  լա բո րա-

տորիա ները  և  ամբի ոն ները՝  լի նելով դրանց մ իա ժա ման ակվա  վա րիչը 

մինչև նոր մ աս նագ ետ ների պ ատր աստ ումը :  Դա սա խոսել է  օր գա-

նական,  ան օր գա նական  և ը նդ հանուր  քիմ իաներ  համ ալ սա րանում 

և  մյուս ի նս տիտո ւտ ներում:  Եղել է նա և  Պո լիտ եխնիկ ի նս տիտ ուտ ի 

 քիմ իատ եխ նո լոգ իական  ֆակո ւլ տետի  դեկան (1930-1931 և 1936-1937 

թթ.),  որտեղ ստ եղծել  և  ղե կա վարել է նաև  գի տա հե տա զո տական  լա-

բո րա տորիա: 1935-1937 թթ.  եղել  է Խոր հր դայի ն Միո ւթյան ԳԱ հ այ-

կական մ ասն աճյուղի (Ա րմ ֆանի )  նա խա գահո ւթյան  անդամ և  Օր գա-
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նական  քիմիայի բ աժնի  վարիչ:  Պրոֆ. Ս . Ղ ամբ ար յանը եղել է նաև 

 քիմիական պ ար բե րակ ան ների  ա ռաջին գ րա դա րանի հ իմ նա դիրը ՀՀ-

ում: 

Նա զ արգ ացրել է  ա ցե տի լենի  քիմիան ՀՀ-ում՝  ա ռա ջինը մ շա կելով 

 աշխ արհում  ան օր գա նական նյ ու թերից  ա ցե տիլեն ս տա նալու  համար 

կ ար բի դային  ե ղա նակը,  որի  հիման վրա ս ինթ եզվել է կաուչուկ,  ինչը 

Ս . Ղ ամբ ար յանի  գիտա արտ ադ րական  ղե կա վարությամբ  ի րա-

կանացվել է 1930 -ական թվականներին : Ս ին թետիկ կա ուչ ուկի 

 արտադրո ւթյան  ա ռաջին  «Սո վպրեն» գ որ ծա րանի  բաց ումը  տեղի է 

 ու նեցել 1940 թ. մ արտի 19-ին:  Պրոֆ.  Ս. Ղ ամբ ար յանի  գի տա հե տա-

զո տական գ ործունեո ւթյ ունը շատ բ ազ մազան է  եղել : Նա զբ աղվել է 

 տե ղական ա յրվող թ եր թա քա րերի  և  ե թե րայ ու ղատու բո ւյ սերի  ուսո ւմ-

նա սիրությամբ, իսկ կ ար բիդի գ որ ծա րանի  բաց ումից (1933 թ.)  հետո՝  

ա ցե տի լենի  բա զայի վրա  քա ցախա թթվի, պլա ստ մա սա ների, քլոր 

 պար ու նակող լ ուծ իչ ների, գյ ուղա տն տե սական կ են դա նի ների  պա-

րա զի տային  հիվ անդո ւթյո ւն ների դեմ  դե ղա միջ ոց ների` տ ետրաք լո-

րէ թի լենի  և հ եքս աք լո րէ թանի ստ ացմամբ  և  կիր առմամբ:  Իհ արկե, 

կաուչ ուկի գ որ ծա րանի  կառ ուց ումը  և գ ործ արկ ումը  Եր ևանում պրոֆ. 

Ս . Ղ ամբար յանի  գիտա արտ ադ րական ն վաճ ումն է ոչ միայ ն միու-

թե նական, այլև  համ աշխ ար հային մակարդակով:  «Սո վպ րենի» 

ստեղծումը պրոֆ. Ս . Ղ ամբ ար յանի կ ողմից  հե րո սական գործ է  եղել: 

Մեծ գ իտ նա կանը  և  նո րարարը, ՀՀ  քիմ իայի  ուսո ւմ նա գի տական  և 

 արտ ադ րական հ իմ նա դիրը  ար ժա նավույն չգ նահ ատվեց, ը նդ հա կա-

ռակը, այն  ժա ման ակվա « ղե կա վարո ւթյ ունը» նրան  անհիմն  կոչեց   

 «ժողո վրդի թշ նամի»,  դա տապ արտեց ու  աք սորե ց  Սե մի պա լատինսկ, 

 որ տեղից յոթ  տարի  հետո (1944 թ.) գ ործ ընկ եր ների  (Ար աքս ի  Բա-

բայան,  Ար մենակ  Մն ջոյան) մեծ ջ ան քերով « ար դար ացվեց»,  և  վե-

րադ արձավ  Երևան,  որտեղ  հիվանդ  վի ճակում մի  քանի  տարի  աշ-

խատեց Հ Հ  քիմ իայի ի նս տիտ ուտում բաժնի  վարիչ ու վ ախճ անվեց 

1948 թվականին : Փա՜ռք,  հավերժ  հի շատակ ՀՀ-ում բա րձ րագույն 

 քիմ իայի  և  քիմ իական ա րդյ ու նա բերո ւթյան ստ եղ ծողին ու  եր ախ տա-

վորին,  ըստ ար ժա նվույն չգ նահ ատված  քի միկոս  հե րոսին: 

2.  Մն ջոյան  Ար մենակ  Լ ևոնի 

Ա կա դե միկոս  Ար մենակ  Մն ջո յանի կ ենս ագրո ւթյ ունը  զետ եղված  է 

 Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դեկ ան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բ աժնում:
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3.  Ի սագո ւլյան ց  Վաչ ե Հ ովհ ան նեսի  (Ի վանի)

(1893 թ.  Շ ուշի - 1973  թ. Մո սկվա )
Քիմ. գիտ. դ ոկտոր (1932 թ.), պ րո ֆեսոր (1936 թ.), 

ՀՀ ԳԱ  ա կա դե միկոս (1943 թ.),

ԽՍՀՄ  ն ավթի  և  գազի  քիմիայի ի նս տիտ ուտի  ամբ իոնի  վարիչ և  

պ րոռ եկտոր (1933-1941 թթ.),

Ա րմ ֆան ի  քիմ իայի ի նս տիտ ուտի  տնօրեն (1941-1946 թթ.),

ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1942-1944 թթ.), 

ԽՍՀՄ  «Ն ավթի  քիմ իայի  և  գազի ա րդյ ու նա բերո ւթյան» ի նս տիտ ուտի 

տ նօրեն (1946-1963 թթ.)

 

Հայ խոր հր դային  խոշոր գ իտ նական- քի միկոս,  ա կա դե միկո ս  Վաչե  

Ի սագո ւլյ անցը  ավ արտել  է Շո ւշվ ա ռ եա լական դպ րոցը  և  ընդունվե լ 

Մո սկ վայի առ ևտրի ի նս տիտ ուտի տ եխ նո լոգ իական  բաժանմունքը, 

որն  ավ արտել է 1921 թվականին: 1921-1930 թթ. աշ խատել է Մոսկ վայ ի 

 քիմիա դե ղագոր ծական գ որ ծա րանում (այժմ Կ ար պովի  անվան),  ապա 

 անցել է  դա սա խո սական  աշ խատ անք ի Մոսկ վայի  ժողո վրդական 

տնտեսությա ն  քի մի կատ եխ նո լոգ իական ի նս տիտուտում (1931-1932 

թթ.),  այն ուհետ և՝ Մո սկ վայ ի ն ավթի  քիմիայի  և  գազի ա րդյ ու նա-

բերության ի նս տիտ ուտում (1933-1941 թթ.)  որպե ս Ն ավթի  քիմիայի 

 ամբ իոնի  վարիչ, ի նս տիտ ուտի  գի տական գծով պ րոռ եկտոր : Մ իա-

ժա մանա կ Մո սկ վայում  ղե կա վարել է  օ ծա նե լի քային  քիմ իայի, հ ատ-

կապես  ան ու շահոտ (բ ու րավետ) նյ ու թերի բ նա գա վառում տ արվող 

 հե տա զոտո ւթյո ւն ները՝ ստ եղ ծելով այդ ճյ ուղի հ այ րե նական  ա ռաջին 

 արտ ադրո ւթյան հ իմ քեր ը  Կալ ու գայի կ ոմ բի նատում :  Քիմիական 

 գիտության դ ոկտոր է դ արձել 1932 թվականին, իսկ պ րո ֆեսոր` 1936 

թվականին:  Երևանում  աշ խա տելու  ժա մանակ  հա մագործ ակցել է 

պրոֆ . Ղ ամբար յանի և  պրոֆ.  Մն ջո յանի հետ:  Պրոֆ. Վ.  Ի սագուլյանցը 

1941 թ. հ րավ իրվել է  Երևան և 1941-1946 թթ. եղել է Ա րմ ֆան ի  Քիմ իայի 

ի նս տիտ ուտի  տնօրեն,  ղե կա վարել  ա ցե տի լենի  քիմիայի ու  տե ղական 

ա րդյու նա բերո ւթյան  թափ ոն ների  օգ տագո րծման ո ւղղությամբ 

տ արվող  գի տա հե տա զո տական  աշ խատա նք ները: 1943 թ. ըն տրվել է 

ՀՀ ԳԱ  ա կա դե միկոս : 1942-1946 թ թ.  դա սավ անդել է ԵՊՀ- ի քիմիայի 

 ֆակո ւլ տետի  Օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում  որպես պ րո ֆեսոր, 

իսկ 1942-1944 թթ. նաև  եղել է ԵՊՀ  օր գա նակա ն  քիմ իայի  ամբիոնի 

 վա րիչը: 1946 թ.  ա կա դե միկոս Վ . Ի սագուլյանցը պ աշ տո նական հ րա-
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վերով  նորից  վե րադ արձել  է Մոսկվա  և  ղե կա վարել ԽՍՀՄ ն ավթի 

 քիմ իայի  և  գազի ա րդյ ու նա բերության ի նս տիտուտը (1946-1963 թթ.),  

ապա մինչև կյ անքի վ երջն  աշ խատել է նույն ի նստիտուտ ի  Հա վել անյ-

ու թերի պր ոբ լե մային  լա բո րա տոր իայի  վարիչ (1963-1973 թթ.) : ՀՀ-ում 

նրա  գի տական  աշ խատանք ները  վե րաբ երում են նուրբ  օր գա նական 

ս ին թեզին (պա րֆյ ու մե րային),  ա ռա ջինը ՀՀ-ում և ԽՍՀՄ-ում ս ին-

թեզել է ս ին թետիկ, իսկ դե ղաբո ւյ սերից՝ բ նական  հո տավետ նյութեր :  

Մ շակել է ն եոսալվար սանի, ն ավթի  ածխ աջ րածին ներից  երրոր դային 

սպի րտ ների և  թթվածին  պար ու նակող մի շարք  ար ժե քավոր  ածխ աջ-

րած ին ների ստ ացման  ե ղա նակ ներ:  Ստ եղծել է  կատի ոն ների ն եր-

կայո ւթյամբ  ֆեն ոլների  ալկ իլման  անը նդհատ  ե ղանակ  և  ա ռաջինն 

է  կի րառել  ե թերի  բա ցա կայությամբ  ալկիլ- ու  արիլ- մ ագ նեզիում  հա-

լո գեն իդ ների հ իմքով ս ինթ եզի ու ք սայ ու ղերի  ո րակի բա րձր ացման  

ե ղա նա կա ները :  Հե ղինակ է  երեք  մեն ագրության. «Синтетические 
душистые вещества», Ереван, 1947; «Химия нефти», М-Л, 1949; 
«Ионнообменный катализ», Ереван, 1975:

Ա կա դե միկո ս  Վաչե  Ի սագո ւլյ անցը ՀՀ և ԽՍՀՄ պա րֆյ ու մեր իայի 

 (օ ծա նել իք ների), բ ուրո ւմ նավետ նյ ու թերի ս ին թեզի ու ն ավ թա քիմ իայի 

հ իմ նադիրն է  և  ա մե նա ճան աչված հայ գ իտ նա կանը  քիմ իայի այդ 

բ նա գա վառներում: 

4 . Դա նղյա ն  Մա միկո ն Տ իգ րանի 

Պրոֆ .  Մ. Դա նղ յանի կ ենս ագրո ւթյ ունը  զետ եղված  է  Քիմիայի 

 ֆակո ւլ տետի  դեկ ան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բ աժնում:

5.  Ա վետ իսյան  Աիդա  Ա վե տիսի

Ակադ.  Ա.  Ա վետ իս յանի կ ենս ագրո ւթյ ունը  զետ եղված  է  Քիմիայի 

 ֆակո ւլ տետի  դեկ ան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բ աժնում:
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6 .  Հարո ւթյո ւնյա ն  Վիլի կ  Սի րակի 

(1938 թ.  Երևան - 2015 թ.  Երևան )
Քիմ. գիտ. դոկտոր (1988 թ.), պրոֆեսոր (1991 թ.), 

Էկոլոգիական ՄԱ անդամ (1996 թ.),

ՀՀ ԻԳԱ թղ թակից  անդամ (2003 թ.),

ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (2000-2015 թթ.)

Պրոֆ. Վ. Ս .  Հարո ւթյո ւն յանը ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  օր-

գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  ուսո ւմ նա գի տական բ նա գա վառի 

 ճանաչված մ աս նագ ետ ներից է, որի  գի տական գ ործ ունեո ւթյան  ոլորտը 

եղել է տ արբեր  տե սակի  կե տոլ ակտ ոն ների  և  կետ ոթթ ու ների  բա զայի 

 հիման վրա կ են սա բա նորեն  ակտիվ նոր մ իացո ւթյուն ների ս ին թեզը  և 

 հե տա զոտո ւթյո ւն ները : Նա մ շակել է այդ  դա սերի տ արբեր ֆու նկ ցային  

ածա նցյ ալ ների  հե տե րոց իկլիկ մ իացո ւթյուն ների ստացման մ ատ չելի  

ե ղան ակներ՝  որպես  քիմ իայի բ նա գա վառում նոր ո ւղղո ւթյուններ: 

 Պար զաբ անվել է, որ ստացված մ իացո ւթյուն ներից  շա տերը ց ու ցա-

բերում են կ են սա բա նական հ ատկություններ`  հա կաբոր բո քային, 

 հակացնցու մային,  հա կամանրէային,  հակամ ու տագեն,  հի պոթ ենզիվ,  

աճի խ թանիչ  և այլն:  Նրա կ ողմից ս ինթեզված 60  անուն նոր նյ ու թերի 

ստ ացման  ե ղան ակներ ներ դրվել են  Երևան ի  քիմ իական ռե ակտ իվների 

գ որ ծա րանում,  որոնց մի  մասը լայն  կի րառո ւթյան մ իացությո ւններ 

են`  ալկի լգ լի ցի դային  եթ եր ները, թիոգ լի կոլ աթթուն,  տե ղակ ալված 

թ իո միզանյու թերը, α-DL- ֆե նի լէ թի լա մինը  և այլն:  Եղել է  ամբ իոնի 

 «Օր գա նական ս ինթեզ» գիտահետազոտական լաբորատորիայի  գի-

տական  ղե կա վարը (2008-2010 թթ.):  Պրոֆ. Վ .  Հարո ւթյո ւն յանը հ րա-

տա րակել է մոտ 230  գի տական  աշխատություններ` հ րա պար ակված 

հ ան րա պե տական  և  ար տասահմ անյան   հ անդ ես ներում,  ո րոնցից 85-ը 

ԽՍՀՄ  ար տոնագրեր են :  Զեկ ուցո ւմ ներով հ անդես է  եկել հ ան րա պե-

տական  և մի ու թե նական  գի տա ժող ով ներում:

Վ.    Հարո ւթյո ւն յանը ծնվել է 1938 թ.,  ավ արտել է  Ս տե փա նա-

վանի մ իջ նակարգ դպ րոցը և  ընդո ւնվել  Եր ևան ի թեթև ա րդյ ու նա-

բերո ւթյան տ եխ նիկ ումը,  որը  գե րազ անցո ւթյամբ  ավ արտել է և 1959 

թ.  ընդունվել ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը: 1964 թ.  համ ալ սա րանը  գե-

րազ անցությամբ  ավ ար տելուց  հետո  ընդո ւնվել է  համ ալ սա րանի  աս-

պիր անտ ուրան  օր գա նական  քիմ իայի գծով` Մ. Գ .  Զալ ին յանի  ղե-



107ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

կա վարո ւթյամբ: 1969 թ. Վ.  Հարո ւթյո ւն յանը պա շտ պանել է թ եկ նա-

ծուական թեզ, իսկ 1988 թ.` դ ոկ տո րական :  Դոց ենտի  կոչում ս տացել 

է 1974 թ., իսկ պ րո ֆե սորի` 1991 թ. : Նա  համ ալ սա րանի  Օր գա նական 

 քիմ իայի  ամբ իոնում  ուսո ւմ նամ ան կավ ար ժական  աշ խատ անքի 

է  անցել 1966 թ., սկզբում  որպես  աս իստենտ (1966-1971 թթ.),  ապա  

ավագ  դա սախոս (1971-1979 թթ.),  դոցենտ (1974-1991 թթ.), պ րո ֆեսոր 

(1991-2015 թթ.):

Պրոֆ. Վ.  Հարո ւթյո ւն յանը կ արևոր գ ործ ունեո ւթյուն է  վարել 

նաև հ ան րա պե տական  և մի ու թե նական դպ րո ցական  օլ իմպ իա դա-

ներում (մոտ 25  տարի),  աշ խա տելով կա զմ կո մի տե ների և  ժյ ու րի ների 

կ ազմում, պա րգևա տրվել  է Կ իր գիզ իայի  ա կա դեմ իայի պ ատվ ոգրով`  

Ֆրո ւնզեում  կա յացած  հա մամի ու թե նական  օլ իմպ իա դայում բարձր 

 ակ տիվո ւթյան  համար:  Ա կա դե միկոս Ա.  Ա վետ իս յանի հետ հ րա տա-

րակել է « Օր գա նական  քիմիան  քիմ իական  օլ իմպ իա դայում» ( Երևան, 

2005 թ.)  ուսո ւմ նա մե թո դական ձ եռն արկը դպր ոց ների  համար : Նա  

եղել  է  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի և ԵՊ Հ խ որհու րդ ների  անդամ, ի նչպես 

և ՀՀ ԳԱԱ ՕՔ Ի  գի տական  աս տիճ աններ շն որհո ղ խոր հրդի  անդամ:  

Պրոֆ. Վ .  Հարո ւթյո ւն յանը  եղել է  ճան աչված գ իտ նական, ըն տրվել է  

Է կո լոգ իայի  միջ ազ գային  ա կա դեմ իայի  անդամ (1996 թ.), ՀՀ  ին ժե նե-

րական  ա կա դեմ իայի թղ թակից  անդամ (2003 թ.) : Պա րգևա տրվել է 

«ԽՍՀՄ գյ ու տարար» կրծք ան շանով 1981 և 1984 թթ., ՀՀ ԿԳ  նա խա-

րարո ւթյան պ ատվ ոգրով (1999 թ.): 

 Պրոֆ .  Վիլի կ  Սի րակ ի  Հարո ւթյո ւն յանը իր  ուսո ւմ նա գի տական 

գ ործ ունեո ւթյամբ ն շա նա կալի հետք է  թողել ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ-

տետի և  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի, ի նչպես նաև ՀՀ-ում  օր գա-

նական  քիմ իայի զ արգ ացման  ոլ որտում:

 7. Դո ւրգ արյա ն  Նա րինե  Ան ժե լոյի (1963 թ.  Երևան )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (2013 թ.), պ րո ֆեսոր (2016 թ.),

ԵՊՀ  օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (2016 թ.)

ԵՊ Հ քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի գ ործ ունեո ւթյան  բոլոր  ժա ման ակ-

ների կին  ամբ իոնի  վար իչ ներից  չորրորդն է ( օր գա նական  քիմ իայի 

 ամբիոնում ե րկր որդը) :  Ն. Դո ւրգ ար յանը  համ ալ սա րանի  գե րազ անցիկ 

շր ջա նավա րտ ներից է  և  աչքի է  ընկել իր  աշ խա տա սիրո ւթյամբ ու 
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պ ար տա ճա նաչո ւթյամբ,  կա տարում է  գի տական  հետա քրքիր  և  կի րա-

ռական բնո ւյթի  աշ խատա նքներ` նվ իրված  պո լի մե րային  քիմ իային, 

ք լոր օք սիր ան ների  քիմ իային,  էլե կտրա ակտիվ, կո մպլ եք սա գոյ ացնող 

և կ ենսա ակտիվ բա րձ րա մո լեկ ու լային մ իացո ւթյո ւն ների ս ին թեզին ու 

 հե տա զոտո ւթյո ւն ներին : Նա  սիրով  և բարձր  մակ ար դակով է  տանում 

նաև  ուսո ւմ նամ ան կավ ար ժական գ ործ ունեո ւթյ ունը  ֆակո ւլ տետում: 

 Ն. Դո ւրգ ար յանը ծնվել է 1963 թ.  Եր ևանում,  սո վորել է №131 

դպրոցում (1969-1972 թթ.),  ապա՝ №4 դպ րոցում (1972-1979 թթ.): 

 Դպրոցն  ավ ար տելուց  հետո  ան մի ջապես  ընդո ւնվել է ԵՊՀ  քիմիայի 

 ֆակո ւլ տետը, որն  ավ արտել է 1984 թ., 1983-1984 թթ.  եղել  է  Լենինյան 

 թո շա կառու, 1983 թ .  հա մամի ու թե նական  ու սա նո ղական  օլ իմպիա-

դայում  (Օդեսա) ն վաճել է  ա ռաջին կ արգի պ ատ վոգիր: 1984 թ.  համալ-

սարանն  ավ ար տելուց  հետո  աշ խատ անքի է  անցել ք.  Աբով յանի  

« Սիրիուս»  գիտա արտ ադ րական մ իա վոր ումում  որպես  ին ժեներ : Նույն 

թ վա կանին  ընդո ւնվել է ՀՀ ԳԱ  օր գա նական  քիմիայի ի նստիտուտի 

 աս պիր անտ ուրան,  որը  ավ ար տելուց  հետո նույն ի նստիտ ուտում 

 շարու նակել է  աշ խատել (1987-1993 թթ.)  որպես  գիտաշ խատող: 1993 

թ.  տե ղափոխվել է ԵՊՀ օր գա նական  քիմիայի  ամբիոն  և  աշ խատել 

 ավագ  լա բորանտ, կրտսեր  և  ավագ  գիտ աշ խատող: 1996 թ. պա շտ-

պանել է թ եկ նա ծո ւական թեզ Բ.00.06 մ աս նա գիտո ւթյամբ`  «Որոշ  

էլեկտրա ակտիվ  պո լիմ եր ների ս ինթեզ  և  ուսո ւմ նա սիրո ւթյուն»  թե-

մայով: 2003-2009 թթ.  ամբ իոնում  աշ խատել է  որպես  աս իստենտ,  

ապա՝  դոցենտ :  Շար ու նա կելով զ արգ ացնել հ րա տապություն  ու-

նեցող իր  գի տական այդ ո ւղղո ւթյ ունը, Ն . Դո ւրգ ար յանը 2013 թ.  հա-

ջողությամբ պա շտ պանել է դ ոկ տո րական  ա տե նա խոսո ւթյուն`  «Նոր  

էլե կտրա ակտիվ  և կո մպլ եք սա գոյ ացնող  պո լիմ եր ների ս ին թեզը  և 

 ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ները»  թե մայով, իսկ պ րո ֆե սորի  կոչում ս տացել 

է 2016 թ.:  Պրոֆ. Ն . Դո ւրգ ար յանը 2016 թ.-ից  զբաղեցնում է ԵՊՀ  օր-

գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վա րիչի պ աշ տոնը :  Ղե կա վարում է  տե-

ղական  և  միջ ազ գային դ րամ աշն որ հային ծր ագրեր: 

Նա  ֆակո ւլ տետի  գի տական խոր հրդի և ՀՀ ԲՈՀ-ի 010 մ աս նա-

գի տական խոր հրդի  անդամ է:  Հ րա տա րակել է  ա վելի քան 70  գի-

տական  աշ խատություններ,  ակ տի վորեն մ ասն ակցում է  ֆակո ւլ տետի 

 և  համալ սա րանի  բոլոր գ ործ ընթ աց ներին:
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III-2-2.  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոն (1923-2019թթ.)

Ան օր գա նական,  Ա նա լիտիկ  և  Ֆի զի կական  քիմ իա ների  ամբիոն-

ների ստ եղծ ումը  և զ ար գաց ումը  նոր աստեղծ  Հայաստանի  ժողո-

վրդական  համ ալ սա րանի  գյ ուղա տն տե սական  ֆակո ւլ տետում 1921-

23 թթ.  ի րագ ործել է  քիմ իայի մեծ նվ իրյալ, պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը (1879-

1964 թթ.) : Նա պրոֆ. Ս . Ղ ամբ ար յանի հետ մ իասին  եղել է  նորաստեղ ծ 

Խորհրդայի ն  Հայ աս տանում  քիմ իայի  ուսո ւմ նա գի տական  և ա րդյու-

նա բե րական բ նա գավ առ ների ստ եղծ ող ներից  մեկը  և  ա ռա ջինը 

 համալ սա րանում կ ազ մակ երպել է  Ան օր գա նական,  Ա նա լիտիկ  և  Ֆի-

զի կական  քիմ իա ների  բաժ ին ները (1921-22 թթ.),  ապա այդ  բաժին-

ների  հիման վրա կ ազ մավորել  է  Ֆի զի կական  քիմիայի  (առ անձին) 

և  Ան օր գա նական ու  ա նա լիտիկ  քիմ իայի (մ իասին)  ամբիոն ները 

(1923 թ.),  որոնց  ա ռաջին  վա րիչը  եղել է  ինքը: 1934 թ. ԵՊ Հ  քիմ իայի 

 ֆակուլ տետում կ ազ մավ որվել է  առ անձին գ ործող  Ան օր գա նական և  

Ա նա լիտիկ  քիմ իա ների  ամբի ոն ները,  որ ոնցից  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի 

 ամբիոնի վարիչի պաշտոնը (նաև  ֆի զի կական  քիմիայի)  շար ու նակել 

է  վարել պրոֆ. Լ. Ա .  Ռոտ ին յանը (մինչև 1938 թ.), իսկ  Ան օր գա նական 

 քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ է դ արձել  Թ բի լիսիից հ րավիրված պրոֆ . 

 Ղազար  Գ րի գոր ի Տե ր- Ղազ ար յանը: 

Պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը և  պրոֆ. Ս . Ղ ամբ ար յանը մ շակել են  տե-

ղական հո ւմքով  ցեմ ենտի  և կ ար բիդի ս տաց ումը  Եր ևանում  և  Վա նա-

ձորում  ( Կի րո վա կանում) (1923-27 թթ.): Լ .  Ռոտ ին յանը  ի րա կան ացրել 

է  Ա րար ատյան դ աշտի հողաբարելավումը  (մե լո րացիան) (1924-1926 

թթ.), ճ ահճո ւտ ները դարձ նելով մշ ակվող հող,  որտեղ  Եր ևանի  մո տակա 

 տար ածքում  հե տա գայում  կառո ւցվեց նաև  «Կա ուչուկ» գ որ ծա րանը : 

Նա  ա ռաջարկել է  ա պակե մ ան րա թե լերի ս տացման  անը նդհատ  ե ղա-

նակը, պարզաբանել է  բազ ալտի հ ալման ու բյ ու րեղ ացման գ ործ-

ընթաց ների  օ րի նա չափություն ները  և  կառ ուցել  բազ ալտի մշ ակմա ն 

Մ ու լիտի գ որ ծարան ՀՀ-ում: 

 Պրոֆ Լ .  Ռոտ ին յանը 1934 թ.-ից  շար ու նակել է  ուսո ւմ նա գի-

տական գ ործ ունեո ւթյ ունը ԵՊՀ-ում  որպե ս  Ֆի զի կական  քիմ իայի 

 ամբ իոնի (1923-1938 թթ.) և  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի (1934-1938 

թթ. ու 1942-1946 թթ.)  վարիչ: 1934 թ ., ի նչպես նշվեց  վերը,  Ան օր գա-

նական  քիմ իայի  ամբ իոնի ( արդեն  առ անձին գ ործող)  ա ռաջին  վարիչ 
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դ արձավ  Թ բի լիսիից հ րավ իրված  քիմ իայի ն շա նավոր պ րո ֆեսո ր 

 Ղազար  Գ րի գոր ի Տե ր- Ղազ ար յանը, ով մ իա ժա մանակ ն շան ակվել 

էր ԵՊՀ քիմիայի  ֆակո ւլ տետի  ա ռաջին  դեկան (1934-1937 թթ.): Այդ 

 ժա մանակ ներում պրոֆ. Ղ. Տե ր- Ղազ ար յանը զ ու գա հե ռաբար  ղե-

կա վարել է նաև  Երևան ի  պո լիտ եխ նի կական ի նս տիտ ուտի ը նդ-

հանուր  քիմ իայի  ամբիոնը, ի նչպես և ԽՍՀՄ Գ Ա հ այ կական մ ասն-

աճյ ուղի` Ա րմ ֆանի, ը նդ հանուր  քիմիայի բաժինը, իսկ  հե տա գայում 

 տե ղափոխվել է Խ.  Աբ ով յանի  անվան հ այ կական  պե տական մ ան-

կավար ժական ի նստիտուտ  և  եղել  քիմ իայի  ամբ իոնի  եր կար ամյա 

 վարիչ (1938-1955 թթ.):

Ի նչպես  հիշում էր այն  ժա ման ակվա  ա ռաջին կո ւրսի  ու սանող, 

 հե տա գայում ԵՊՀ պ րո ֆեսոր Լ.  Գյո ւլբ ուդ աղ յանը (1912-2003 թթ.), 

 ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  ա ռաջին կո ւրսում  «Ան օր գա նական 

 քիմիա»  առ արկան  իրենց կ ար դացել է պրոֆ. Ղ . Տե ր- Ղազ ար յանը, 

ում  դա սա խոսո ւթյո ւն ները  տեղի են  ու նեցե լ  Պո լիտ եխնիկ ի նս-

տիտուտի կլոր լ սա րանում,  որը  նա խատ եսված էր  քիմ իայի  հատուկ 

կրթո ւթյան  և  ուսո ւցման  համար,  որտեղ կար  լա բո րատոր փ որ ձերի 

ց ուցա դրման հ ար մարա նքներ  և փո րձ նական  աշ խատա նք ների 

 կատ արման լավ պ այմ աններ ու  ընդ արձակ  լա բո րա տոր իաներ :  Հե-

տա գայում նման պ այմ ան ներով  լա բո րա տոր իաներ ստե ղծ վեցին 

նաև  համ ալ սա րանի  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում`  Աբ ովյան  փո ղոցում 

գտնվող (Սև) շ ենքում` սկսած 1938 թ վա կանից: Այն  ժա մանակ պրոֆ. 

Ղ . Տե ր- Ղազար յանի  դա սա խոսո ւթյո ւն ների ց ուց ադ րական փ որ ձերը 

 կա տարում էր  ե րի տասարդ խ ոստո ւմ նալից  աս իստեն տ Ս ամ սոնը 

(զ ոհվել  է Հ այ րե նական  պա տերազմում),  որոնք շատ  հետա քրքիր էին 

 և  բովան դակությամբ  հարուստ ու  դիտ արժան:  Պրոֆ . Տե ր- Ղազար-

յանի  դա սա խոսո ւթյո ւն ները խիստ պ լա նավ որված էին  և լի արժեք 

կ ազ մակերպված, նա շատ  ու շադիր է  եղել  ու սան ող ների հ անդեպ, 

 ու նեցել է խիստ ձգված կ եցվածք` կ ար գապահ զ ին վո րա կանի պես, 

խրոխտ, մ ար դասեր  և  պահա նջկոտ:  Նրա փոքր  որդին զ ոհվել է  պա-

տերազմում, իսկ  ա վագը`  Էդգա ր  Ղա զար ի Տե ր- Ղազ ար յանը եղել է 

 ճան աչված  միջազգային  մակ ար դակի  քի միկոս- ին ժեներ, իր հոր  ար-

ժանի  զա վակը:  Պրոֆ .  Ղազար  Գ րի գոր ի Տե ր- Ղազ ար յանը մեծ հետք 

է  թողել Ան դրկ ով կասում, ՀՀ-ում և  ԵՊՀ-ում  քիմ իայի զ արգացման 

բ նա գա վառում: 
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Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  (առ անձին գ ործող) ե րկրորդ 

 վարիչ եղել է  քիմ .  գիտ. դ ոկտոր, պ րո ֆեսո ր  Դե րենի կ Հ ով սեփ ի 

 Մարուխ յանը՝ մ իա ժա մանակ  լի նելո վ  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի ե րկրորդ 

 դե կանը (1937-1950 թթ.) : Մինչև հ այ րե նական  պա տեր ազմի սկսվելը՝ 

սկսած 1937  թվականից, ինչպես նաև  պա տեր ազմի  ժա մանակ  

որոշակիորեն դ ան դաղել է  քիմ իական  ուսո ւմ նա գի տական  ընթ ացքը 

 համ ալ սա րանում,  սակայն  պա տեր ազմի  ավ արտից  հետո  քիմ իական 

 գիտո ւթյ ունը ՀՀ-ում,  ա ռաջին հ երթին  համ ալ սա րանում, մեծ  առաջըն-

թացի  հասավ :  Պա տեր ազ մական դժ վարին  տա րի ներին  և  հետո 

 համալ սա րանի  ան օր գա նական  քիմ իայի  ուսո ւմ նա գի տական գ ործ-

ըն թացը  հա ջողո ւթյամբ  ղե կա վարել է պրոֆ. Դ .  Մարո ւխ յանը : Նա 

կո մպլեքս մ իացո ւթյո ւն ների  քիմ իայի հ իմ նա դիրն է  և զ արգ աց նողը ոչ 

միայն  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում, այլ նաև ՀՀ-ում: 

1950-1962 թթ.  համ ալ սա րանի  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոնի 

վարիչ  եղել է  քիմ.  գիտ. դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր , Մ ոս կայ ի  Լո մո նո-

սովի  անվան  համ ալ սա րանի շր ջա նավարտ (1936 թ. )  Տիրա ն  Տի-

րան ի  Ղազա նչ յանը (1901-1967 թթ.):  Թ բի լիսի ի Ն երս իսյան դպ րոցի 

ն ախկին  սան ը, Գ եր ման իայում  և Ռ ուս աս տանում մ աս նա գի տացած 

 քի միկոս-գ իտ նա կանը,  հետաք րք րաշարժ  քիմ իայի և ՀՀ-ում  քիմ իայի 

պ ատմո ւթյան մեծ  գի տակը, հ այ րե նասեր ու  հա յասեր, շատ  հա ճելի 

և  հ րա շալի ա նձ նա վորո ւթյուն էր:  Պրոֆ. Տ.   Ղազա նչ յանը    Ան օր գա-

նական  քիմիայի  ամբ իոնում  ֆի զի կա քիմ իական (ֆ իզքիմ.)  ա նա լիզի 

 ուսո ւմ նա մե թո դական  ե ղա նակի հ իմ նադիրն է  եղել (ՀՀ-ում  ա ռա ջինը) 

և  ֆակո ւլ տետում հ իմք է դրել այդ մ աս նա գիտո ւթյան  դա սավանդմանը:  

Պրոֆ. Տ .  Ղազա նչ յանը  հե ղինակ է մի շարք հ ան րամ ատ չելի գրքույկ-

ների  և  ուսո ւմ նա մե թո դական ձ եռնա րկ ների՝ նվ իրված ը նդ հանուր 

 և տ ար րերի  քիմ իային ու ՀՀ-ում  քիմ իայի ծ ագման  և զ արգ ացման 

պ ատմո ւթյան հ ար ցերին : 

1963-1969 թթ. ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  ան օր գա նական 

 քիմիայի  ամբ իոնը  ղե կա վարել է տ եխ նի կական  գիտո ւթյո ւն ների 

դ ոկտոր, պ րո ֆեսո ր  Մա միկո ն Վ ար դան ի Դ արբ ին յանը, ով  եղել է նաև  

ա նա լիտիկ  քիմ իայի  լա վագույն մ աս նագ ետ ներից  մեկը ՀՀ-ում:  Նրա 

 գի տական ո ւղ վածո ւթյո ւն ները հ իմ նա կանում  եղել են  ապ ար ների  և 

հ անքանյու թերի մ աս նա գի տական  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ները,  ա նալիզն 

ու մ շակումը,  այն ուհետև՝ դր անցից  մե տա ղական  մա գեզիումի  և այլ  
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ան օր գանական մ իացո ւթյո ւն ների ս տացումն ու  հե տա զոտ ումը: 

1969-1983 թթ. ԵՊՀ ը նդ հանուր և  ան օր գա նական  քիմ իայի 

 ամբիոնը  ղե կա վարել է քիմ. գիտ. դ ոկտոր, պրոֆ. Հրանտ  Գ րի գոր ի 

 Բա բա յանը : Նա  բա ցառիկ  ուսո ւմ նա գի տական գ ործ ունեո ւթյուն է  ծա-

վալել  ամբ իոնում:  Նրա ջ ան քերով 1971 թ.  ամբ իոնին կից ստե ղծվել 

է  հա մամի ու թե նական ն շա նակո ւթյան ճյ ու ղային`  «Հ ազվ ագյուտ և 

 ցրված տ ար րերի  քիմ իայի  և տ եխ նո լոգ իայի  գի տա հե տա զո տական 

 լա բո րա տորիան»,  որը  գոյ ատևել է մինչև 1991 թվականը: 

Պրոֆ. Հ .  Բա բա յանի  ղե կա վարո ւթյամբ  ամբ իոնում  և  լա բո րա-

տորիայում զարկ տր վեցին հ ան քային  և ա րդյ ու նա բե րական  թափոն-

ների մշ ակման  և  գի տա հե տա զո տական ա րդյու նք ների ներ դրման  աշ-

խատա նք ներին: Այդ  ընթ ացքում պ ատրա ստ վեցին տա սնյակ բարձր 

 մակ ար դակի  որ ակյալ կ ադրեր`  ուսո ւմ նա գի տական  և  արտադրական  

ոլո րտ ներում  աշ խա տելու  համար: Այդ գ ործ ըն թացում մեծ  ակ-

տիվություն են ց ու ցա բերել նաև  ամբ իոնի  դա սա խո սական կ ազմը  և 

փ որ ձառու  գիտ աշ խատ ող ները` պրոֆ. Ս.  Ավ ագ յանը,  դոցե նտնե ր 

 Ռաֆիկ  Մ խիթ ար յանը, Մ . Սար գս յանը, Գ.  Չթ յանը, Է .  Ղափա նց յանը, 

Ռ . Սարգս յանը, Ֆ .  Փա յանը,  Ճյ ու ղային  լա բո րա տոր իայի  վարիչ Գ . 

 Փան ոս յանը,  ավագ  գիտ աշ խատ ողներ Ա . Շ ահ նազ ար յանը, Կ . Տեր-

Ա ռաք ել յանը ( հե տա գայում ̀   Պո լիտ եխ նիկի  դոցենտ), Լ . Գ իրգ որ-

յանը և Ռ.  Գ րիգ որ յանը ( հե տա գայում` դ ոկտ որնե ր Ռ ուս աս տանում), 

Ռ. Մկր տչ յանը ( հե տա գայում  դե կանի  տե ղակալ), Ռ.  Ադ ամ յանը 

( ֆակուլ տետի արհ մբյ ու րոյի  նա խագահ, ԵՊՀ ար հմ կո մի տեյի  անդամ, 

 դոցենտ), Ժ.  Գ րիգ որ յանը ( հե տա գայում`    դոցենտ), Գ.  Ավ ագ յանը 

( հե տա գայում ̀   Չարեն ցա վան ի Ս ար քա շի նական,  ապա՝  Եր ևանի 

ս ննդի տ եխ նիկո ւմ ների  տնօրեն)  և  ուր իշներ:  Պրոֆ. Հ .  Բա բա յանը 

 համ ալ սա րանում  ամբ իոնի  վարիչ  աշ խա տելու  տա րի ներին  հասավ 

 ուսո ւմ նա գի տական մեծ  հա ջողո ւթյո ւն ների  և հ ան րա պետո ւթյ ունում 

 ճան աչված  ան օր գանիկ  քի միկոս-գ իտ նակ ան ներից էր:  Նրա  ղե կա-

վարո ւթյամբ  ի րա կան աց վեցին բ ազ մա մե տա ղական հ անք անյ ու թերի  

և  արտ ադ րական  թափ ոն ների  վեր ամշ ակման գիտահետազոտական 

 աշ խատա նքներ`  ոսկու կո րզման նոր  ե ղանակ,  Ա լավ երդու լ եռ նա մե-

տալո ւրգ իական կ ոմ բի նատի  թափ ոն ների  վեր ամշ ակման տ եխ նո-

լոգիա  և այլն: 1983 թ. պրոֆ. Հ. Գ  Բա բա յանը  կա ռա վարո ւթյան կ ողմից 

ն շան ակվեց  Եր ևանի  «Քար  և  սի լիկատներ»  գիտ արտ ադ րական 
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մ իավ որման (ԳԱՄ) գլ խավոր տ նօրեն (1983-1993 թթ.)՝ մ իա ժա մանակ 

 հա մա տեղո ւթյամբ  լի նելով ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի 

պ րո ֆեսոր: 

1984-1989 թթ. ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  Ան օր գա նական 

քիմիայի  ամբ իոնի  վա րիչի պ աշ տոնը զ բաղ եցրել է  համ ալ սա րանի 

 քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի սան  և ն ախկին  դեկան (1973-1975 թթ.), պրոֆ. 

Ս արգի ս  Նա զարի  Ավ ագ յանը (1918-1995 թթ.) :  Որպես  ամբ իոնի 

 վարիչ նա  համ ալ սա րանում հ նա րա վորինս պ ահ պանեց  գի տա հե-

տա զո տական  աշ խատա նք ների ու ղղ վածո ւթյո ւն ները  և  ուսո ւմ նական 

գ ործ ըն թացի  մակ ար դակը: Նա լուրջ  աշ խատա նքներ է  կատ ար ել  տե-

սական  և գո րծ նական ն շա նակո ւթյան π  և  խե լա տային կո մպլե քս ների 

սինթեզի և հետազոտության բ նա գա վառում:

1989-2007 թթ.  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ  աշ խատել 

է  համ ալ սա րանի կադր, ֆ իզ քիմ իայի  ամբ իոնի պ րո ֆեսո ր Ս երգե յ 

Կ ոստ անդի  Գ րիգ որ յանը (1938 թ. ծնվ.), ում  ղե կա վարո ւթյամբ՝ պ ահ-

պա նել է  ամբ իոնի  լա վագույն  ավ անդու յթ ները  ուսո ւմ նական  և  գի տա-

հե տա զո տական բ նա գավ առ ներում և նոր թափ  ու ո ւղղո ւթյուն տրվել 

 ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատա նք ներին:  Ամբ իոնում նրա  վա րիչո-

ւթյան  ժա մանակ  կատ արվել են տա սնյակ տնտպ այ ման ագ րային 

(15) և  բյ ու ջե տային (12), նաև  միջ ազ գային (2) ու ն պա տա կային (1) 

 գի տա հե տա զո տական  աշ խատա նքներ (1989-2014 թթ.)՝  կա պերի մեջ 

 լի նելով Մո սկ վայի , Մ ար սելի,  Լյո ւբ լինի,  Բ րատ իս լավ իայի , Ն իժնի-

Նով գո րոդի,  Թ բի լիսիի  համ ալ սար ան ների  և  գի տական կե նտր ոն-

ների հետ:  Պրոֆ. Ս.  Գ րիգ որ յանի ջ ան քերով  ամբ իոնին կից ստեղծվել 

 է  բա զային`  «Ան օր գա նական ս ինթեզ,  հե տա զոտո ւթյուն  և  կի-

րառություն» գիտահետազոտական  լա բո րա տորիան,  որի  գի տական 

 ղե կա վարը 2005-2014 թթ.  եղել է  ինքը: Ամբիոնը այդ ընթացքում 

հրատարակել է ավելի քան 250 աշխատություն, այդ թվում՝ տասնյակ 

ուսումնամեթոդական աշխատանքներ  և բուհական դասագրքեր՝ 

Ս. Գրիգորյան «Ընդհանուր քիմիա» (2002 թ.), Ա. Գրիգորյան, Ռ. 

Սարգսյան, Է. Ղափանցյան «Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի 

պրակտիկում» (2004 թ., 2007 թ.): 

1989-1997 թթ.  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում կո մպլե քս-

ների  քիմ իային  վե րաբ երող բյ ու ջե տային  թե մա ների շր ջա նակում 

քիմ. գիտ. թ եկ նածու,  դոցենտ  Աշո տ Ս աղ յանի  ան մի ջական  ղե կա-
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վարությամբ  կատ արվել են « Օպ տի կապես  ակտիվ ոչ ս պի տակ ու-

ցային  ա մինաթթու ների  ա սիմ ետրիկ ս ինթեզ ա նցման շ արքի  մե-

տաղիոն ների  դեհ իդր ոա մինա թթ վային  խի րա լային կո մպլե քս ների 

 մի ջոցով»  թե մայով  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւններ: 

2007-2018 թթ.  Ան օր գա նական  քիմ իայի,  ապա  Ան օր գա նական 

և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնը  ղե կա վարել է  համ ալ սա րանի ֆ իզ-

քիմիայի  ամբ իոնի սան,  քիմ.  գիտ. դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր Ռ .  Հարո ւթյո ւն-

յանը : Նա,  շար ու նա կելով  ամբ իոնի  ավ ան դական  ուսո ւմ նա գի տական 

 ուղղո ւթյո ւն ները, զարկ է տվել նաև լ ուծու յթ ներում  ըն թացող կ արևոր 

 և  կի րա ռական բնո ւյթի գ ործ ընթ աց ների  գի տա հե տա զո տական  աշ-

խատա նք ներին, իսկ 2014 թ.  ղե կա վարում է նաև  ամբ իոնին կից գ ործո ղ 

 Բա զային գիտահետազոտական  լա բո րա տորիան : Նա հ րա տա րակել 

է բ ազ մաթիվ  գի տական հ ոդվ ածներ,  պատե նտներ  և  քիմիական 

 գիտութ յանը առ նչվող  աշ խատա նքներ՝ նվ իրված  էմո ւլս իա ներում  ըն-

թացող  օք սիդ ացման  և  պո լիմ երման ռե ակց իա ների  կի նե տի կայի  և  մե-

խան իզմի  բա ցահա յտման խնդ իր ներին:

 Ամբ իոնում շարունակաբար մեծ  ուշ ադրո ւթյուն է դա րձվել կ են սա-

մետաղ-կ են սա լիգանդ-ջուր  հա մակ ար գերում կո մպլ եք սա գոյ ացման  

օ րի նա չափո ւթյո ւն ների ուսումնասիրմանը, բ նական կ լան իչ ների  վե-

րափ ոխման  և  կիր առման խնդ իր ներին (պրոֆ. Ռ. Հարությունյան, 

դոցենտներ Գ. Զեյթաղյան, Ռ. Սարգսյան, Ն. Ղափանցյան), 

բարձրջ երմ աս տի ճա նային ի նք նա տար ածվող ս ին թեզի  ե ղա նակով  

ան օր գա նական նյ ու թերի ստ աց ման  օ րի նա չափո ւթյո ւն ներին 

(պրոֆ. Ս .  Խառատյան, քիմ. գիտ. թեկնածուներ Խ. Մանուկյան և 

Հ. Խաչատրյան),  քիմ իական  տե ղափ ոխման ռե ակցիա ների  կի-

նե տի կային  և  մե խանի զմ ներին (պրոֆ. Գ.  Գ րիգ որյան, դոցենտ Հ. 

Բեգլարյան):  Նշված  տա րի ներին  ամբ իոնում  ի րա կան ացվել են  տե-

ղական  և  միջ ազ գային մի  քանի դ րամ աշն որ հային ծրագրեր: 2007-2018 

թթ.  ամբ իոնում պաշտպ անվել են 15-ից  ավելի թ եկ նա ծուական  և մեկ 

դ ոկ տո րական  թեզեր, հ րա տար ակվել են  դասա գրքեր  և ձ եռնարկներ` 

 «Ան օր գա նական  քիմիա» (I և II մաս, դոց. Ռ.  Ադամյան, ԵՊՀ, 2018),  

« Սի լիկ ատ ների  և ց եոլիտ ների  քիմիա» (պրոֆ. Ռ .  Հարությո ւնյան, 

դոց. Հ . Բ եգլ արյան, դոց. Գ . Պ ետրոսյան, ԵՊՀ, 2017), «Ը նդ հանուր 

 քիմ իական տ եխ նո լոգիա» (դոց. Հ .  Խաչա տրյան, պրոֆ. Տ .  Ղոչ իկյան, 

պրոֆ Ռ .  Հարո ւթյո ւնյան, ԵՊՀ, 2018),  « Հե տե րոգեն  փոխ արկո ւմ ների 
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 ուսո ւմ նա սիրո ւթյ ունը  ար գաս իք ների կ ուտակման  կի նե տի կական  

ե ղա նակով» (դոցենտ Հ . Բ եգլարյան, պրոֆ. Գ.  Գ րիգ որյան, ԵՊՀ, 

2013):

2008 թ.  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոն նե րգր ավ վեցին  ֆակուլ-

տետի  « Քիմ իական  ֆի զիկա» լ ուծ արված  ամբ իոնի մի  քանի  աշ խա-

տակ իցներ,  որոնց թվում այդ  ամբ իոնի ն ախկին  վարիչ, ֆ իզմաթ  գիտ. 

դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղ թակից անդամ,  ան օր գա նական պինդ 

նյ ու թերի բար ձրջ երմ աս տի ճա նային  փոխարկում ների մ աս նագետ Ս . 

 Խառ ատ յանը  և  տե սական  քիմ իայի ու տրա նսպ որ տային  քիմ իական 

պ րոց ես ների մ աս նագետ,  քիմ .  գիտ. դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր Գ.  Գ րիգ որ-

յանը:

2013 թ.  համ ալ սա րանի խ որհո ւրդը որ ոշեց ( հա մա պատ ասխան  ժա-

մա քա նակի  պա կասի պ ատ ճառով)  ֆակո ւլ տետի  «Ա նա լիտիկ  քիմիա» 

 ամբ իոնը մի ացնել  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնին:  Նշված  երկու 

 ամբի ոն ների մ իաց ումից  հետո (2013 թ.)  ամբ իոնը  անվ անվեց`  «Ան օր-

գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի»  ամբիոն,  որի  ա ռաջին  վարիչ ըն-

տրվեց պրոֆ. Ռ .  Հարո ւթյո ւն յանը : Նոր  ամբ իոնում  ի րա կանացվում 

են նաև բ ազ մա բաղ ադրիչ  հա մակ ար գերի  ֆի զի կա քի մական  հե տա-

զոտո ւթյո ւններ (պրոֆ. Հ .  Խաչա տրյան, դոց. Հ . Դ արբինյան, քիմ. 

գիտ. թեկնածու Լ . Մ ան գաս արյան) :  2015 թ.  դա սա ժա մերի  պա-

կասի հ ետևանքով լ ուծ արվեց նաև  ֆակո ւլ տետի  հա մե մա տաբար 

 նորաստեղծ (2007 թ.)  «Է կո լոգ իական  քիմ իա»  ամբ իոնը,  որի  վարիչն է  

եղել (2007-2015 թթ.) տեխ.   գիտ. դ ոկ., պ րո ֆեսոր Գ .  Փիրո ւմ յանը:  Է կո-

լոգիական  քիմիայի  ամբ իոնի ն ախկին  երեք  դա սախ ոսներ նու յնպես 

նե րգրավվել են  Ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբիոն ու 

 շարու նակում են  աշ խատել ՀՀ ջ րային  հա մակ ար գերի  և  ա վազ ան ների  

է կա լոգիական  և  քիմ իական  հե տա զոտո ւթյո ւն ների ու ղղ վածությամբ 

(պրոֆ. Գ .  Փիրումյան, դոց. Գ .  Սիմ ոնյան  և այլք): Ա յդ պիսով, նշված  

երեք  առանձին գ ործող լ ուծ արված  ամբի ոն ների  աշ խա տակ ից ների 

նե րգրավվ ումը  «Ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի»   ամբ իոնին 

ը նդլ այնեց  ուսում նա գի տական  աշ խատա նք ների  ծա վալը և  հ նա րա-

վորո ւթյո ւն ները  քիմ իայի զ արգ ացման գ ործում ու ն եր կայումս այդ 

 ամբ իոնը ուսո ւմ նա գի տական հզոր մ աս նա գի տական կե նտրոն է`  ան-

օր գա նական,  ա նա լիտիկ,  է կո լոգ իական  և տ եխ նո լոգիական  քիմիա-

ների ո ւղղ վածո ւթյո ւն ներով, ոչ միայն  համ ալ սա րանում, այլ նաև ՀՀ-
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ում: 

 Ամբ իոնում  աշ խատել են 7 դ ոկտոր,  որոնք հ ան րա պետությունում 

 ճան աչված  քի միկ ոսներ են:  Նրանց թվում են պրոֆ. Ռ .  Հարություն-

յանը, պրոֆ. Ս. Գրիգորյանը, պրոֆ. Ս .  Խառ ատյանը (ՀՀ ԳԱԱ 

թղթակից  անդամ), պրոֆ. Հ .  Խաչա տրյանը, պրոֆ. Գ .  Փիրումյան, 

պրոֆ. Գ . Գ իրգ որյանը և քիմ. գիտ. դոկտոր Լ .  Հարո ւթյո ւնյանը (2019 

թ. հուլիսից աշխատում է ՀՀ Ազգային ագրարային համալսարանի 

ընդհանուր քիմիայի ամբիոնի վարիչ), ի նչպես նաև տա սնյակ բա րձ-

րակարգ թ եկ նածու- դոցե նտներ ̀  Ռոբերտ Մկրտչյանը ( դե կանի  եր-

կար ամյա  տե ղակալ) ,  Ռոբերտ  Ադ ամյանը ( քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի 

արհ մբյ ու րոյի  եր կար ամյա  նա խագահ, ԵՊՀ ար հմ կո միտեի  անդամ) , 

Ռ ազմիկ  Մ խիթ արյանը ( ֆակո ւլ տետի ար հբյ ու րոյի  եր կար ամյա  նա-

խագահ  և  համ ալ սա րանի ա րհ կո մի տեի  անդամ, ԲՈՀ-ի 057 մ աս նա-

գի տական խոր հրդի  անդամ), Գ .  Սիմ ոնյանը, Գ . Պետր ոսյանը, Հ . 

Բ եգլարյանը, Հ . Դ արբ ինյան ը, Խ. Մանուկյանը, Հ. Խաչատրյանը, Ռ. 

Սարգսյանը, Ն. Ղափանցյանը, Գ. Զեյթաղյանը և  ուր իշներ: 2018 թ. 

հ ու նիսից  Ան օր գա նական  և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի նոր  վարիչ 

է ըն տրվել  ֆակո ւլ տետի  դոցենտ  Արմեն  Իգ նատ իոս ի Մ արտ իր յանը:

Ան օր գա նական  և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնը կո մպլե քս ների 

 քիմ իայի, հ ազվ ագյուտ ու  ցրված տ ար րերի  քիմ իայի, բ նական կ լանիչ-

ների  վե րափ ոխման ո ւղղո ւթյո ւն ներով  ՀՀ  և  որոշ  արտեր կր ների 

 համար բա րձ րակարգ կ ադ րերի պ ատրա ստման դպրոց է:  Ամբիոնը 

մշ տապես մեծ  ակ տիվո ւթյուն  ու գ ործ ունեո ւթյուն է  ծա վալել  ուսո ւմ-

նա գի տական գ ործ ընթ աց ներում:
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III-2-2-1.  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ները և  նրանց 

կ ենս ագրո ւթյո ւն ները (1923-2019 թթ.)

Ան օր գա նական  քիմ իայի, ի նչպես նաև  Ֆի զի կական  քիմ իայի 

ու  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբի ոն ների  ա ռաջին ստ եղ ծողը  և  վա րիչը 

համալսարանում  եղել է պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը: Նրա կ ենս ագ րական 

 տե ղեկո ւթյո ւն ները տրված են Ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ-

ների ց ու ցակում:  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչներ` պրոֆ. 

Ղ.Գ . Տե ր- Ղազ ար յանի, պրոֆ. Դ. Հ .  Մարո ւխ յանի և  պրոֆ. Ս. Ն.  

Ավագ յանի կ ենս ագրո ւթյո ւն ները, նաև  որպես  դեկ ան ների,  զետեղված 

են  դեկ ան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բաժնում:  Ան օր գա նական 

 քիմիայի  ամբ իոնի  վար իչները.

1 .  Ռոտ ինյան  Լևոն  Ալ եքսա նդրի (1879-1964 թթ.), 1923-1934 թթ., 

 (Անօրգանական և  անալիտիկ քիմիայի  ամբիոն)

2 . Տե ր- Ղազ արյա ն  Ղազար  Գ րի գորի (1874-1958 թթ.), 1934-1937 

թթ., 

3 .  Մարո ւխյա ն  Դե րենի կ Հ ով սեփի (1910-1950) թթ., 1937-1950 թթ. 

4 .  Ղազա նչյա ն  Տիրա ն  Տի րանի (1901-1967 թթ.), 1950-1963 թթ. 

5 . Դ արբ ինյա ն  Մա միկո ն Վ ար դանի (1908-1969 թթ.), 1963-1969 թթ. 

6 .  Բա բայան  Հրանտ  Գ րի գորի (1927-2014 թթ.), 1969-1983 թթ. 

7.  Ավ ագյա ն Ս արգի ս  Նա զարի (1918-1995 թթ.), 1984-1989 թթ. 

8.  Գ րիգ որյա ն Ս երգե յ Կ ոստ անդի (1938 թ.), 1989-2007 թթ. 

9 .  Հարո ւթյո ւնյա ն  Ռոմի կ Ս ու րենի (1946 թ.), 2007-2013 թթ. 

10 .  Հարո ւթյո ւնյա ն  Ռոմի կ Ս ու րենի (1946 թ.), 2013-2018 թթ., 

 (Անօրգանական և  անալիտիկ քիմիայի  ամբիոն)

11 . Մ արտ իրյան  Արմեն  Իգ նատ իոսի (1959 թ.), 2018 թ.   (Անօրգա-

նական և  անալիտիկ քիմիայի  ամբիոն)

1 .  Ռոտ ինյան  Լևոն  Ալ եքսա նդրի 

Պրոֆ.  Լևո ն  Ռոտ ին յանի կ ենս ագրո ւթյ ունը  զետ եղված է  ֆի զի-

կական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բաժնում: 

2 . Տե ր- Ղազ արյա ն  Ղազար  Գ րի գորի 

Պրոֆ .  Ղազա ր Տե ր- Ղազ ար յանի կ ենս ագրո ւթյ ունը  զետ եղված է 

 դեկ ան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բաժնում:
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 3.  Մարո ւխյա ն  Դե րենի կ Հ ով սեփի  

Պրոֆ .  Դե րենի կ  Մարո ւխ յանի կ ենս ագրո ւթյ ունը  զետ եղված է 

 դեկան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բաժնում:

 4.  Ղազա նչյա ն  Տիրա ն  Տի րանի (1901 թ.  Թ բի լիսի - 1967 թ.  Երևան )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1952 թ.), պ րո ֆեսոր (1953 թ.),

ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1950-1963 թթ.)

Ծնվել է  Թ բի լիսիում, 1921 թ.  ավ արտել  է Ն երս իսյան դպ րոցը, 

 այն ուհետև  քիմ իայի մ աս նա գի տական կրթո ւթյուն ս տացե լ է Գ եր-

ման իայում  և Ռ ուս աս տանում,  ավ արտել  է Մո սկ վայի Մ .  Լո մո նո-

սովի  անվան  պե տական  համ ալ սա րանը (1936 թ.) :  Վե րադ արձել է 

 Երևան  և մինչև կյ անքի վերջն  աշ խատել  ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի`  

ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում : Նա  քիմ իայի պ ատմության 

 և հետաքրքրաշարժ  քիմ իայի մեծ  գիտակ էր, հ այ րե նասեր,  հա-

յասեր, լ եզ վագետ, շատ  հա ճելի ա նձ նա վորո ւթյուն, զր ու ցակից  և 

 դա սախոս: ՀԽՍՀ-ում կ ազ մակ երպել է  ա ռաջին  ֆի զի կա քիմ իական 

(ֆ իզքիմ)  ա նա լիզի  լա բո րա տորիան  և  կա տարել հ ան քա տես ակ ների 

ֆ իզիկաքիմիական  հե տա զոտո ւթյո ւններ: 1952 թ. դ արձել է  քիմ իական 

 գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր, 1953 թ.` պ րո ֆեսոր:1950-1963 թթ.  եղել է 

ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վա րիչը : Մ իջ նադարյան 

 մա տե նա գի տական նյու թերի  հիման վրա քնն արկել ու  հա մակարգել 

 է  Հայ աս տանում  քիմիայի ծ ագման  և զ արգ ացման պ ատմո ւթյունը, 

 քիմիական տ ար րերի պ ատմաբ նա փի լի սո փա յական ո ւսմո ւնքի 

 ուսում նա սիրությո ւն ները, հայ  ի րա կանո ւթյան մեջ  քիմիական 

 գիտության  ա ռաջ ըն թացի  տար եգրո ւթյ ունը,  որոնք ընդգրկված 

են պրոֆ. Տ .  Ղազա նչ յանի հ րա տա րակած  մեն ագրո ւթյո ւն ներում` 

 «Էլեմե նտ ների ո ւսմո ւնքը հայ բ նա փի լի սո փայո ւթյան մեջ»,  Երևան 

1946 թ.,  « Սահա կ Ծ աղ կարար»,  Երևան, 1956 թ., «Очерки по истории 
химии в Армении», Ереван, 1955 г.: Տ .  Ղազա նչ յանը նաև  քիմ իային 

 վե րաբ երող  գի տահ ան րամ ատ չելի  և  հետաք րք րաշարժ գրքու յկ ների 

 հե ղինակ է`  «Ջ րածին» (1953 թ.), « Թթ վածին» (1954 թ.), «Նյ ութի  

ա տո մա մո լեկո ւլյար  կառո ւցվ ածքի  մասին» (1956 թ.), «Ջրի կյ անքը» 

(1957 թ.), « Ալյ ու մինիում» (1959 թ.),  «Պղինձ» (1961 թ.),  « Սի լիցի ումի 

 աշխարհում» (1962 թ.): 
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Պրոֆ. Տ .  Ղազա նչ յանը եղել է ՀԽՍՀ  գիտո ւթյան վ աս տա կավոր 

գ ործիչ էր (1963 թ.) :  Համ ալ սա րանում  ա ռա ջինը զ արգ ացրեց  ֆի զի-

կա քիմիական  ա նա լիզի ո ւղղո ւթյ ունը:  Անզ ու գական և  հ մայիչ պ րո-

ֆեսոր էր և  մ նայուն տեղ  ուն ի  Հայ աս տանում  քիմ իայի ծ ագման բ նա-

փի լի սո փա յական  հիմու նք ների ու զ արգ ացման պ ատմո ւթյան  հա-

մակարգման  և լ ու սաբանման  բնագավառ ներում:

 5. Դ արբ ինյա ն  Մա միկո ն Վ ար դանի 

(1908 թ.  Ալ եքսա նդ րապոլ  (Գյո ւմրի) - 1969 թ.  Երևան )
Տ եխ նի կական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1953 թ.), պ րո ֆեսոր (1954 թ.),

ԵՊՀ  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1954-1963 թթ.),

ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1963-1969 թթ.)

1929 թ.  ավ արտել է   համ ալ սա րանը, 1927 թ.-ից  աշ խատել է 

համալսարանում և զբ աղվել  Ան օր գա նական ու  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի 

 ամբի ոն ներում տ արվող  ան օր գա նական հ անք անյ ու թերի  ուսո ւմ նա-

սիրո ւթյամբ  և  ա նա լիզի հ ար ցերով:  Նրա կ ողմից  կատ արված  գի տա-

հե տա զո տական  աշ խատա նք ները  վե րաբ երել են ՀՀ -ում ապ ար ների  և 

հ անք անյ ու թերի  վեր ամշ ակման և  դրանց մ իացո ւթյո ւն ների ստացման 

խնդ իր ներին: Այդ  հե տա զոտո ւթյո ւն ների ա րդյու նք ներով 1953 թ. 

պաշտ պանել է դ ոկ տո րական թեզ  և դ արձել տ եխ.  գիտ. դ ոկտոր, իսկ 

1954 թ.` պ րո ֆեսոր:  Աշ խատել է ԵՊՀ  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի 

 վարիչ (1954-1963 թթ.),  այն ուհետև ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի 

 ամբ իոնի  վարիչ (1963-1969 թթ.):

Ա նա լիտիկ և  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբի ոն ներում  աշ խա-

տելու  ժա մա նակա հատվածներում  ղե կա վարել է տն տե սական պ այ-

ման ագրային բնո ւյթի  գի տա հե տա զո տական  աշ խատա նքներ`  հա-

մագ ործ ակ ցելով  ա կա դեմ իական ի նս տիտո ւտ ների  և  արտ ադ րական 

հ իմնարկ ձ եռն արկո ւթյո ւն ների հետ:

Պրոֆ. Մ . Դ արբ ին յանը  եղել է ՀԽՍՀ  գիտո ւթյան վ աս տա կավոր 

գ ործիչ (1967 թ.), ա նա լիտիկ  և  ան օր գա նական  քիմ իայի ՀՀ  լա-

վագույն մ աս նագ ետ ներից  մեկը և  ն շա նա կալի հետք է  թողել  քիմ իայի 

 բնագավառում:
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6 .  Բա բայան  Հրանտ  Գ րի գորի (1927 թ.  Երևան - 2014 թ.  Երևան )
 Քիմ իական գիտությունների դ ոկտոր (1966 թ.), պ րո ֆեսոր (1969 թ.), 

ՀՀ  և  Միջազգ. ԻԳԱ  ա կա դե միկոս (1991 թ., 1995 թ.),

ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1969-1983 թթ.),

ՀՀ  «Քար  և  սի լիկ ատներ» ԳԱՄ տ նօրեն (1983-1993 թթ.)

Ն շա նավոր  քի միկոս,  տաղ ան դավոր գ իտ նական Հ.Գ .  Բա բա-

յանը ծնվել է  երև անցի հա յտնի  շի նարար  Գ րիգո ր  Բա բա յանի  ըն-

տա նիքում, ում  երեք  որ դի ները  հե տա գայում դ արձան  քի միկ ոսներ: 

Հ .  Բա բա յանը 1952 թ.  ավ արտել է  Եր ևանի  պո լիտ եխն իական 

ի նստիտուտի  քիմիա-տ եխ նո լոգ իական  ֆակո ւլ տետը  և  ընդո ւնվել 

ԽՍՀՄ ԳԱ Ն . Կո ւռ նա կովի  անվան ը նդ հանուր  և  ան օր գա նական 

 քիմ իայի ինստիտուտի  աս պիր անտ ուրան,  որը  հա ջողո ւթյամբ  ավար-

տելով՝ 1956 թ. պա շտ պանել է թ եկ նա ծո ւական թեզ :  Վե րադ արձել է 

 Երևան  և  աշ խատել ՀՀ Գ Ա  քիմ իայի ի նս տիտ ուտում  որպես  գիտ-

աշ խատող,  հե տա գայում՝  գիտության գծով փո խտ նօրեն:  Ստ եղծել է 

ֆիզիկաքիմիական  ա նա լիզի  գի տա հե տա զո տական  լա բո րա տորիա  

և  ե րի տասարդ  կոլ եկ տիվով  կա տարել  սի լի կա տային  հա մակ ար գերի 

 հե տա զոտություններ, ս ին թեզել նոր  սի լի կա տային նյ ութեր ( մե տա-

սի լիկ ատներ), մ շակել  Հրազ դանի լ եռնա- քիմ իական կ ոմ բի նատի 

կ արևոր հ անգու յց ներից  մեկի տ եխ նո լոգիական  արտ ադ րա մասը : 

Գ իտ նա կանի բ ազմամյա  աշ խատանք ները  ար տաց ոլվել են նրա դ ոկ-

տո րական  թեզում`  « Մե տա սի լիկատներ, հ իդր օքս իդներ  և ն ատրիումի 

ու  կալի ումի կ ար բոնատներ  պար ու նակող ջրա ղային  հա մակ ար-

գերի  ֆի զի կա քիմիական  հե տա զոտություն ները»,  որը  հա ջողո ւթյամբ 

պաշտ պանել է 1966 թ . Մո սկ վայի  օր գա նա կան և  ան օր գա նական 

 քիմ իայի ի նստիտ ուտի  գի տական խորհրդում: 1966 թ. Հ .  Բա բա յանը 

հ րավիրվել է ԵՊՀ, իսկ 1969 թ. ըն տրվել է  Ան օր գա նական  քիմ իայի 

 ամբ իոնի  վարիչ: Հ .  Բա բա յանը  համ ալ սա րանում  ուսո ւմ նամ ան-

կավար ժական գ ործունեության հետ զ ուգ ընթաց իր շուրջն է  համա-

խմբել  ամբ իոնի  ա շա խա տակ ից ներին՝  ծա վա լելով լուրջ  գի տա հե տա-

զո տական  աշ խատա նքներ՝ նվիրված հ ազվ ագյուտ և  ցրված տ ար րերի 

 քիմ իային  և տ եխ նո լոգիային : Տ արվող  աշ խատանք ների ա րդյ ու նա-

վետո ւթյ ունը  և կ ար ևորո ւթյունը հ նա րա վորո ւթյուն ստ եղ ծեցին 1971 թ. 

 համ ալ սա րանի  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետին կից ստ եղծել մի ու թե նական 
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ն շա նակության նոր  գիտա հե տա զո տական  օջախ`  «Հ ազվ ագյուտ 

և  ցրված տ ար րերի  քիմ իայի  և տ եխ նո լոգ իայի ճյ ու ղային  լա բո րա-

տորիա» պրոֆ. Հ .  Բա բա յանի  ղե կա վարո ւթյամբ (1971-1983 թթ.) :  Լա-

բո րա տոր իայում մշակվել են հ ան րա պետո ւթյան ա րդյ ու նա բե րական 

ձ եռն արկո ւթյուն ների  արտադրական  թափ ոն ների  և հ ան քային նյ ու-

թերի  հե տազոտման  ու  առա նձն ացման  ե ղանակներ, ի նչ պիսիք էին 

 ոսկու խտ անյ ու թերի կո մպլեքս մ շակ ումը, նուրբ կ ոնվ եր տե րային  փո-

շի ների հ իդ րո մե տալո ւրգ իական  վեր ամ շակ ումը, պղնձ աէլե կտ րո լի-

տային շլ ամ ներից պղն ձազ երծ ումը,  մաքուր  շի բերի ս տաց ումը, նաև  

աղ աջ րային  հա մակ ար գերի  հե տա զոտ ումը,  հալո ւյ թային  բազում 

տրամագիրների (դիագր ամ ների) կ ազմ ումը  և այլն:   

 Ճան աչված գ իտ նա կանը  և կ ազ մակ եր պիչը  կա ռա վարո ւթյան 

կ ողմից ն շան ակվել է  «Քար  և  սի լիկ ատներ» ԳԱՄ-ի գլ խավոր 

տ նօրեն (1983-1993 թթ.),  որտեղ նրա  ղե կա վարո ւթյամբ ս ինթ եզվել են 

բ նական հո ւմքի` պ եռլ իտ ների, տ ու ֆերի, պ եմ զա ների կո մպլ եք սային 

մշակմամբ նոր նյ ութեր`  կա տա լի զատ որներ, կր ողներ, հղ կա փո շիներ, 

 քիմ իապես  մաքուր նյ ութեր, ստ եղծել էր նաև հ աշ վո ղական կե նտրոն: 

Հ .  Բա բա յանը  երկար  տա րիներ  եղել է  քիմ իայի գծով դպրո ցական 

հ ան րա պե տական  և  հա մամի ու թե նական  օլ իմպ իա դա ների հա նձ-

նա ժող ով ների  նա խագահ : Մեծ է Հ .  Բա բա յանի  դերը բարձ րորակ 

կ ադ րերի պ ատրաստման գ ործում, նրա  ղե կա վարո ւթյամբ պա շտ-

պանել են մի  քանի տա սնյակ թ եկ նա ծո ւական  և դ ոկ տո րական  թեզեր, 

հ րա տա րակել է  ա վելի քան 350  գի տական  աշ խատանք,  որոնցից 

մոտ 70  հեղի նա կային իրավունքով:  Եղել է  գի տական մ աս նա գի-

տական խորհրդի  նա խագահ, ֆիզիկաքիմիական  ա նա լիզի և  բյ ու րե-

ղային պ րոց ես ների ԽՍՀՄ  բաժ անմո ւնքի  նա խա գահո ւթյան  անդամ, 

ԽՍՀՄ բա րձ րագույն կրթո ւթյան  գի տա մե թո դական բյ ու րոյի  անդամ , 

Մ ենդե լևյան  հա մամիու թե նական  ըն կերո ւթյան  կա ռավ արման  նա-

խա գահության  անդամ ,  Հայ աս տանի  քիմ իական  ըն կերո ւթյան  նա-

խագահ , Հ այ կական հ ան րա գի տա րանի խմ բագիր- անդամ, ՀՀ  և 

 Միջազ գային ին ժե նե րական  ա կա դեմ իա ների  ա կա դե միկոս (1991 

թ., 1995 թ.), ՀՀ  գիտո ւթյան վ աս տա կավոր գ ործիչ (1981 թ.):  Պրոֆ. Հ . 

 Բա բա յանը  եղել է ՀՀ-ում  քիմ իայի բ նա գա վառի ականավոր  և հ այ-

րենանվեր գ իտ նակ ան ներից  մեկը, ով ՀՀ-ում մեծ զ արգ ացման է 

հասցրել  ան օր գա նական  քիմիան:
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7.  Ավ ագյա ն Ս արգի ս  Նա զարի 

 Պրոֆ . Ս արգի ս  Նա զարի  Ավ ագ յանի կ ենս ագրո ւթյ ունը  զետ եղված 

է  դեկ ան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բաժնում:

8.  Գ րիգ որյա ն Ս երգե յ Կ ոստ անդի (1938 թ.  Հաթերք ,  Ղա րաբաղ )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1986 թ.), պ րո ֆեսոր (1987 թ.), 

ՀՀ ԻԳԱ  ա կա դե միկոս (1999 թ.),

ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1989-2007 թթ.)

Պրոֆ. Ս.Կ.  Գ րիգ որ յանը  որպես  քի միկոս իր  ուսո ւմ նա գի տական 

մկրտո ւթյ ունը  և  հաս ունո ւթյ ունը ս տացել  է Մայր բ ուհում`  համ ալ-

սա րանում:  Սկսած  ու սա նո ղական  տա րի ներից  աշ խատել է  Ֆի-

զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնում (1958-1989 թթ.),  ապա  ամբ իոնի 

 վարիչ ըն տրվելուց  հետո` Ը նդ հանուր և  ան օր գա նական  քիմ իայի 

 ամբիոնում (1989 թ. առ այսօր):  Ծնվել  է  Լե ռա նայի ն  Ղա րա բաղ ի 

 Հաթերք գյուղում (17.07.1938 թ.),  տեղի դպ րոցը  ավ ար տելուց  հետո 

 ընդո ւնվել է ԵՊ Հ  քիմիական  ֆակո ւլ տետը, որն  ավ արտել է 1959 թ. : 

 Համ ալ սա րանը  ավ ար տելուց  հետո կարճ  ժա մա նակով  աշ խատել է  

« Կանազ» գ որ ծա րանի կե նտ րո նական  լա բո րա տոր իայում  որպես 

 ին ժեներ- հետա զոտող  և գ որ ծա րանի տ եխ նի կական հս կողո ւթյան 

բ աժնի պետ :  Սակայն ՀՀ ԳԱ թղթակից  անդամ Հ .  Չաթ իկ յանի խոր-

հրդով  վե րադ արձել է  համ ալ սարան և 1961 թ.  ապ րիլից դ արձել Ֆ իզ-

քիմիայի  ամբիոնի  աս պիրանտ` Հ .  Չաթ իկ յանի  ղե կա վարությամբ : 

 Թեկ նա ծուական թեզը նվ իրված է եղել ջր ածնի  պեր օք սիդի  և հ իդ րո-

պեր օքսիդ ների ք այք այման  կի նե տի կային  ամ ին ների  առ կայությամբ 

ջ րային  մի ջավ այրում,  որով մեծ  գի տական  աս պարեզ է բ ացվել նրա 

 համար,  որը  շար ուն ակվել է  հե տագա  տա րի ներին: Այդ ո ւղղությամբ 

տ արվող  գի տական  աշ խատանք ներով Ս.  Գ րիգ որ յանը պա շտ-

պանել է թ եկ նա ծո ւական (1966 թ . Գ որկի  քա ղաքի  համ ալ սա րանի 

խոր հրդում)  և դ ոկ տո րական (1986 թ.  Թ բի լիսիի  համ ալ սա րանի 

խորհրդում)  թեզեր:  Աս պիրանտուրան  ավար տելուց  հետո  շար ու-

նակել է  աշ խատել  ամբիոնում`  որպես  գիտ աշ խատող,  աս իստենտ,  

ավագ  դա սախոս,  դոցենտ (1970 թ.), պ րո ֆեսոր (1987 թ.):  Նրա կ ողմից  

ա ռա ջինը ստացված  գի տական ա րդյու նք ները ն շա նա կալի  ավանդ 

են ջ րային լ ուծու յթ ներում հ իդ րո պեր օքս իդ ների հետ  ամ ին ների  և  մե-
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տաղի ոն ների  փոխ ազ դեցո ւթյո ւն ների  տեսո ւթյան  և  կի րառո ւթյան 

խնդ իր ների լո ւծման  առ ումով : Նա ս տացել է ջ րային  մի ջավ այրում 

հ իդ րո պեր օքս իդ ները  անը նդհատ ք այ քայող նոր  կա տա լի զատ որներ`  

ա մին ասպիրտ ների  և  մե տա ղա մի նային կոմպլեքս ների  հիման վրա, 

որ ոնցից  կոբալտի  կո լա մի նային կոմպլեքսը  որպես ջ երմա-  և լ ու-

սա կայ ու նաց ուցիչ  օգ տագո րծվել է ք լոր ոպ րե նային  լատեքս ները  և 

կաուչ ուկը  կայ ուն աց նելու  համար ու ներ դրվել  «Ն աիրիտ» ԳԱՄ-ում 

(1984-1986 թթ.):  Հ րա տա րակել է 300-ից  ա վելի  գի տական հ ոդվ ածներ, 

 պատե նտներ,  թեզ իսներ, ձ եռնարկներ  և այլն:  Եղել է  Ան օր գա նական 

 քիմ իայի  ամբ իոնին կից  բա զային  լա բո րա տոր իայի  ա ռաջին  ղե կա-

վարը (2005-2014 թթ.):  1967 թ.-ից պրոֆ Ս.  Գ րիգ որ յանը   եղել է տ արբեր 

խ որհու րդ ների  անդամ` ԵՊ Հ  քիմիայի  ֆակո ւլ տետի և ԵՊՀ  գի տական 

խ որհու րդ ների, ԵՊՀ  թե զերի պաշտ պանության,  Ան օր գա նական 

 քիմ իայի գծով մ աս նա գի տական խորհրդի  նա խագահ (1994-1999 

թթ.), Ը նդ հանուր և  ան օր գա նական  քիմ իայի գիտահետազոտական 

ի նստիտ ուտի խոր հրդի  անդամ, ՀՀ լ եզվի տ եսչո ւթյան  անդամ,  ԲՈՀ-ի 

017 մ աս նա գի տական խոր հրդի  անդամ է: ՀՀ ինժ.  ա կա դեմ իայի  ա կա-

դե միկոս է (1999 թ.):

Նրա  նա խաձ եռնո ւթյամբ  և  ա ռաջ արկով  ֆակո ւլ տետի խոր հրդի  

որ ոշմամբ  համ ալ սա րանում բ ացվել  է  Դե ղագ որ ծական  քիմիայի 

 բաժին (1994 թ.),  որի  ուսո ւմ նական պ լանի  և  առ ար կա յական ծրագրի 

կ ազմում ը Խոր հրդի հա նձ նա րարո ւթյամբ  կա տարել է պրոֆ. Ս.  

Գ րիգոր յանը :  Հե ղինակ է  « Ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային  քիմիա» (1983 

թ.) և «Ը նդ հանուր  քիմիա» (2002 թ.) մ այ րենի լ եզվով բ ու հական 

ձ եռնարկ ների,  հա մա հե ղինակ է «Ը նդ հանուր և  ան օր գա նական 

 քիմիայի պրակ տիկում» (2003 թ., 2007 թ.)  ուսո ւմ նական ձ եռն արկի և  

«Հ այ կական  քիմ իական  ան վա նակ արգո ւթյան  բա րեփ ոխման հ իմնա-

խնդ իր ները» (1998 թ.)  մեն ագրո ւթյան : Նա  եղել է  ֆակո ւլ տետի  դե կանի 

 տե ղակալ (1967-1969 թթ.), դպ րո ցական,  ու սա նո ղական,  հա մամի ու-

թե նական  և հ ան րա պե տական  օլ իմպ իա դա ների հա նձ նա ժող ով ների, 

ժյ ու րի ների  անդամ (1965-2007 թթ.),  ֆակո ւլ տետի ՈՒԳԸ  գի տական 

 ղե կավար (1972-1984 թթ.),  ֆակո ւլ տետի կու սբյ ու րոյի ք արտ ուղար 

(1969-1985 թթ.) ,  Համ ալ սա րան ի ժ ող վերա հս կողո ւթյան  նա խա գահի 

 տե ղակալ (1974-1982թթ.),  Արցա խ- Հայ աստան և ԵՊՀ  « Ղա րաբաղ» 

 կո մի տե ների  նա խա գահո ւթյան  անդամ  և այլն: 
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Պրոֆ Ս.  Գ րիգ որ յանը ն շա նա կալից դեր  ունի  համ ալ սա րանում 

և ՀՀ-ում  քիմ իայի զ արգ ացման  բնագավառում  և  ու սա նողո ւթյան 

կրթության ու հ այ րե նա սիրո ւթյան դ աստ իա րակո ւթյան վեհ գ ործ ըն-

թացում:

9 .  Հարո ւթյո ւնյա ն  Ռոմի կ Ս ու րենի (1946 թ.  Տաթև,  Սյ ունիք )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1996 թ.), պ րո ֆեսոր (2008 թ.),

ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (2007-2013 թթ.),

ԵՊՀ  ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (2013-2018 թթ.)

 Ծնվել է ՀՀ  Սյ ու նիք ի Տաթև գյ ուղում (01.01.1946 թ.)  ուսո ւցչի  ըն-

տա նիքում: 1962 թ.  ավ արտել է  տեղի դպ րոցը,  այն ուհետև  աշ խատե լ 

Բ ու խարա- Ուրալ  գա զամ ուղի  շի նա րարո ւթյ ունում, իսկ 1964-1969 թթ. 

 սո վորել է ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում, 1969-1971 թթ.  ծա ռայե լ է 

Խորհրդային  բա նակում  որպես սպա: 1972 թ.  աշ խատ անքի է  անցել 

ԵՊ Հ  քիմ իական  ֆակո ւլ տետում  որպես  ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային 

 քիմ իայի ամբիոնի  ուսո ւմ նական  լա բո րա տոր իայի  վարիչ  և  ամբ-

իոնի պր ոբ լե մային  լա բո րա տոր իայի  գի տական  աշ խա տակից,  կա-

տա րելով թ եկ նա ծուական թեզ`  « Մի ջավ այրի  ազ դեցո ւթյ ունը  ռա դի-

կալա շղթա յական ռե ակց իա ների  կի նե տի կայի վրա  էմո ւլս իա ներում» 

 թե մայով,  որը պա շտ պանել է 1984 թ. :  Շար ու նա կելով  և զ արգ աց-

նելով այդ  գի տական ո ւղղո ւթյ ունը, 1996 թ. պա շտ պանել է դ ոկ տո-

րական թեզ`  «Ջրային  էմո ւլս իա ներում  օք սիդ ացման  և  պո լիմ երման 

 ռա դի կա լային պ րոց ես ների  տո պո քիմ իական  և  կի նե տի կական յ ու-

րահատկո ւթյո ւն ները»  թե մայով :  Հե ղինակ է 280-ից  ա վելի  գի տական 

 աշ խատությունների և 7 հե ղի նա կային  ի րավու նքով աշխատանքի:  

Նրա  ղե կա վարո ւթյամբ թ եկ նա ծուական թեզ են պա շտ պանել 12 

անձ, իսկ դ ոկ տո րական` 1 անձ,  որ ոնցից մի  քա նիսը  աշ խատում են 

 արտերկրում : Հ անդես է  եկել  գի տական  զեկ ուցո ւմ ներով հ ան րա-

պե տական  և  միջ ազ գային  գի տա ժող ով ներում, հ ան րա պե տական 

 մամ ուլում  և հ անդ ես ներում հ անդես է  եկել բ ազ մաթիվ հ ոդվ ած-

ներով  տար աբնույթ հ ար ցերի  վե րաբ երյալ`  քիմ իական  գիտո ւթյան, 

 սոցիալ-տն տե սական,  է կո լոգ իական և այլն: 2007-2013 թթ. աշխատել 

է ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ, իսկ 2013-2018 

թթ.՝    Ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ:  Պրոֆ. 
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Ռ .  Հարությո ւն յանը  ղե կա վարում է  ամբիոնին կից  «Ան օր գա նական 

 քիմիա» գիտահետազոտական  լա բո րա տոր իայի  աշ խատա նք ները 

(2014 թ.) : Նա  հա մա հե ղինակ է մի  քանի  ուսում նական ձ եռնա րկ-

ների (տե՛ս էջ 114), ինչպես նաև Լ. Հարությունյան, Ռ. Հարությունյան 

«Ջրային միջավայրում ՄԱՆ-ի միցելագոյացման և սուլյուբիլացման 

գործընթացների ուսումնասիրումը», ԵՊՀ, 2007 թ.:  Նրա  հե ղի-

նակությամբ հ րա տարակվել են  գի տահ ան րամ ատ չելի  և  գեղ արվես-

տական գրքույկներ`  « Մակ երևու թային  ակտիվ նյ ու թերի  կի րառ ումը 

 ժողո վր դական տնտեսության մեջ»,  «Ծ խա խո տած ուխը  և մենք» 

( հա մա հե ղինակ Լ .  Հարո ւթյո ւնյան),  « Հավ երժի ճ ամփո րդ ները», 

 «Գրակա ն Տաթև» , «Հետադարձ հայացք 90-ամյա շեմից»: 

1990-ական թվականներից մեր հանրապետությունում շրջանա-

ռության մեջ է նրա կողմից կազմած քիմիական աղյուսակը (այն 

ընդգրկում է տարրերի պարբերական աղյուակը, քիմիական միացու-

թյունների ջրում լուծելիության աղյուսակը և այլ տեղեկություններ), որի 

տարբեր տարբերակների համահեղինակներ են քիմ. գիտ. թեկանծու 

Վ. Գրիգորյանը և քիմ. գիտ. դեկտոր Լ. Հարությունյանը: Նրա և քիմ. 

գիտ. թեկնածու Գայանե Գրիգորյանի ու Լ. Հարությունյանի կողմից 

ռուսերենից հայերեն է թարգմանվել Г. П. Хомченко, Пособие по химии 
для поступающих в ВУЗЫ. М.: Новая вилна, 1988, ժամանակին մեծ 

պահանջարկ ունեցող ձեռնարկը:

 Ու սա նո ղական  տա րի ներին  որպես  լա բորանտ ընդգ րկվել է ֆ իզ-

քիմ իայի  ամբ իոնի  ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատա նք ներին:  Ու սանող 

 տա րի ներին  եղել է  ֆակո ւլ տետի ՈՒԳԸ  նա խա գահը, իսկ  հե տա-

գայում՝ ՈՒԳԸ  գի տական  ղե կավար:  Եղել է  ֆակո ւլ տետի ար հբյ ու րոյի 

 նա խագահ,  համ ալ սա րանի ա րհ կո միտեի  անդամ  և  վեր աստ ուգիչ 

հանձ նա ժո ղովի  նա խագահ, ԵՊՀ գիտական տեղեկագրի (բնական 

գիտություններ) խմբագրական խորհրդի անդամ:

Պրոֆ. Ռ.Ս .  Հարո ւթյո ւն յանը  եղել է ՀՀ ԲՈՀ-ի 010 և 017 մ աս նա-

գի տական խորհ րդ ների  անդամ, ի նչպես նա և  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի 

 գի տական խոր հրդի  անդամ:

Նրա  օրոք  ամբ իոնում ը նդլա յնվել է  ուսո ւմ նա գի տական  աշ-

խատա նք ների  ծա վալը և  հ նա րա վորո ւթյո ւններ են ստե ղծվել  ան օր-

գա նական,  ա նա լիտիկ,  է կո լոգ իական  և տ եխ նո լոգ իական  քիմ իա ների 

զ արգ ացման  համար: 
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10 . Մ արտ իրյան  Արմեն  Իգ նատ իոսի (1959 թ.  Երևան )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների թ եկ նածու (1993 թ.),  դոցենտ (2005 թ.),

ԵՊՀ  ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (2018 թ.)

 Ծնվել է Վաղարշապատ  քա ղաքում (01.06.1959 թ.), 1966-1974 

թթ.  սո վորել է տեղի №2 դպ րոցում, իսկ 1974-1976 թթ.`  Եր ևանի Ա.  

Ի սահակ յանի  անվան №16 դպ րոցում: 1976-1977 թթ.  աշ խատել է 

 Երևանի  «Հ աս տո ցան որմալ» գ որ ծա րանում  որպես բ անվոր, իսկ 

1977-1980 թթ.  ծա ռայել  է Խոր հր դային  բա նակում :  Զորա ցր վելուց 

 հետո  եղել է ԵՊ Հ  նա խապ ատր աս տական բ աժնի ուն կնդիր: 1980 թ. 

 ընդունվել ու 1985 թ.  գե րազ անցո ւթյամբ  ավ արտել է ԵՊ Հ  քիմիայի 

 ֆակո ւլ տետը  և  աշ խատանքի  ընդո ւնվել ԵՊՀ   ֆի զի կական  և  կոլոի-

դային  քիմ իայի  ամբ իոնում  որպես  լա բորանտ,  ապա  ավագ  լա բորանտ 

(1986-1993 թթ.): 1993 թ. պա շտ պանել է թ եկ նա ծո ւական թեզ`  «Որոշ 

 օր գա նական մ իացո ւթյո ւն ների  ֆի զի կա քիմ իական  փոխ արկում ների  

օ րի նա չափությո ւն ները ջ րային  մի ջավ այրում  և  մո դե լային  հա մակար-

գերում»  թե մայով,  լի նելով նույն  ամբ իոնում  որպես  գիտ աշ խատող,  

ապա  ավագ  գիտ աշ խատող: 1996-2000 թթ.  աշ խատել է  « Կա տա-

լիզ  և տ եխ նի կական  քիմ իա»  ամբ իոնում  որպես  ամբիոնի  ուսում-

նական  լա բո րա տոր իայի  վարիչ  և  հա մա տեղո ւթյամբ`  դա սախոս: 

2000 թ.-ից  աշ խատել է  աս իստենտ, իսկ 2005 թ. ս տացել է  դոցենտի 

 կոչում :  Քիմիական  ֆի զի կայի  ամբ իոնի լ ու ծար ումից  հետո  աշ խատել 

է  նորաստեղծ  Է կո լոգիական  քիմ իայի  ամբ իոնում (2007-2015 թթ.): 

 Այնուհետև այդ  ամբ իոնի լ ու ծար ումից  հետո  նորից  տե ղափ ոխվել  է 

 Ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբիոն  որպես  դոցենտ: 2005 

թ. սկսած Ա . Մ արտ իր յանը  շար ու նակում է իր գիտահետազոտական 

 աշ խատա նք ների զ ար գացումը,  որոնց շր ջա նակը  բա վա կանին լայն 

է ու  արդ իական.  Ջ րային  մի ջավ այրում  և պինդ  մակ երևույթին  ըն-

թացող լ ու սա քիմ իական  և  ռա դի կա լային բնո ւյթի  ֆի զի կա քիմիական 

 փոխարկում ների  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւններ, ի նչպես նաև սննդի 

 քիմիային և  բյ ու րե ղա քիմ իային  վե րաբ երող  հե տա զոտո ւթյուններ : 

Նա մ ասն ակցել է  միջ ազ գային դ րամ աշն որ հային ծր ագ րերի  ի րա-

կանացման  աշ խատա նք ներին: Ա . Մ արտ իր յանի  հա մա հե ղի-

նակությամբ հ րա տար ակվել են 77  գի տական  և  ուսո ւմ նա մե թո դական 

 աշ խատո ւթյո ւններ :  Հա մա հե ղինակ է «Ս ննդի ա նվտանգության, 
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սննդի  քիմ իայի և ս ննդ արտ ադ րական տ եխ նո լոգիա ների ա նգ լերե ն- 

հա յերե ն-ռ ու սերեն տ եր մի նա բա նական  հա մառոտ  բա ռարան»-ի: 

Դոց. Ա . Մ արտ իր յան ը  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետ ի  գի տակա ն խոր հրդի 

 անդամ է,  եղել  է գ իտխոր հրդի ք արտ ուղար (2010-2016 թթ.),  ֆակո ւլ-

տետի  դե կանի  տե ղակալ (2017-2018 թթ.), 2018 թ. հ ու նիսին ըն տրվել է 

ԵՊՀ  ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ:
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III-2-3 .  Ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբիոն (1923 -2019 թթ.)

 

 Քիմ իական  գիտո ւթյան  «ֆի զի կական  քիմիա» ճյ ուղը ՀՀ-ում կ ազ-

մակ երպել  և զ արգ ացրել է  քիմ իայի  խոշոր  ջա տագով  և  տաղ ան դավոր 

մ աս նագետ, պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը:  Հայաստանի  համ ալ սա րանի  

գյուղատնե տե սական  ֆակո ւլ տետում Լ .  Ռոտ ին յանը 1921-1923 թթ. 

 բացել է  «ֆի զի կական  քիմ իայի»  բաժին,  ապա  առ անձին  ամբիոն, նաև  

Ան օր գա նական  և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի մի ացյալ  բաժին,  և  ամբիոն,  

որոնց վա իրչը  եղել է  ինքը: 1934 թ վա կանին  դրանք ի րարից  առա նձ-

նա նալուց  հետո Քիմիայի ֆակուլտետում  շար ու նակել է  ղե կա վարել  

Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  և Ֆ իզիկական  քիմ իայի  ամբի ոն ները զ ու գա հե-

ռաբար մինչև 1938 թ.: 1927-1929 թթ. պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը իր և Ս . 

Ղ ամբար յանի  լա վագույն  ա շակերտ Հ . Չ ալթ իկ յանի հետ  համալ սա-

րանում կ ազ մակ երպել  և  վե րա կառ ուցել են  Ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային 

 քիմ իայի  ամբիոն,  որի  վա րիչո ւթյ ունը  շար ու նակել է Լ .  Ռոտ ին յանը 

մինչև 1938  թ.: 1939 թ.-ից այն  ղե կա վարել է Հ . Չ ալթիկ յանը մինչև իր 

կյ անքի վ երջը (1972 թ.):  

Պրոֆ. Լ.  Ռոտ ին յանը,  բացի  ֆի զի կական  քիմ իայից տի րա պետել 

է   նաև  ան օր գա նական  և  ա նա լիտիկ  քիմ իա ներին : Նա դեռև ս Սանկտ 

 Պետ երբո ւրգ ի պո լիտ եխ նի կական ի նս տիտ ուտում  դա սախոս  աշ-

խատած  տա րի ներին (1903-1917 թթ.) կ ազմել է  ֆի զի կական  քիմիայի 

գո րծ նական  աշ խատա նք ների  ռ ու սերենով գրած ա ռաջին  ուսում-

նական ձ եռն արկը բ ու հերի  ու սա նողո ւթյան  համար:  Ձեռնարկը 

 օգ տագո րծվել է Լ .  Ռոտ ին յանի կ ողմից կ ազ մակ երպա ծ Սանկ տ 

 Պետ երբո ւրգի ռ ու սական  ա ռաջին  ֆի զի կական  քիմ իայի  ուսո ւմ-

նական  լա բո րա տոր իայում ̀   Քիմ իայի  և  տե սական  էլե կտ րա քիմիայի 

 ամբիոնում, հե տա գայում նաև մեր  համ ալ սա րանում : Նա եղել է 

 քիմիական  գիտության  ար տա սովոր  գիտակ: Պրոֆ. Ս . Ղ ամբար-

յանի հետ 1920 -ական թվականներին լծվել ե ն Խոր հր դայի ն  Հայ աս-

տանում  քիմիայի  և  քիմ իական ա րդյ ու նա բերո ւթյան ստե ղծման ու 

զ արգացման հայրենանվեր գ ործին:

1921-1960 թթ. պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը  ֆի զի կա քիմ իական  հե տա-

զոտո ւթյո ւն ների ա րդյու նք ների  հիման վրա  ի րա կան ացրել է ՀՀ  համար 

շատ կ արևոր  գի տական  և  կի րա ռական բնույթի  աշ խատանքներ:  Նրա 

 հե տա զոտո ւթյո ւն ները ֆ իզ իկական քիմ իայի (նաև  ան օր գա նական  
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և  ա նա լիտիկ  քիմ իա ների) ո ւղղո ւթյ ու ներով բ ազ մազան են,  որոնք 

 վե րաբ երում են  քիմ իական թ եր մո դի նա մի կային, մ աս նա վո րապես, 

 քիմիական  հա վա սարա կշ ռական  երևու յթ ներին,  ա նիզ ոտրոպ  հեղուկ-

ների  և  քիմ իական մ իացո ւթյո ւն ների կ րի տի կական ջ երմ աս տիճ ան-

ների  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ներին և  դրանց  որ ոշ մանը:  Կյ անքի վ երջին 

 ժա մա նակա շր ջանում (1957-1964 թթ.) նա  կա տարել է դժ վարին  և  ար-

ժե քավոր  ֆի զի կա քիմ իական  գի տա հե տա զո տական  աշ խատա նքներ՝ 

 ուսո ւմ նա սի րելով  եռ բաղ ադրիչ  հեղուկ  հա մակ ար գերի լ ու ծելիո ւթյան  

ի զոթ եր մային տ րամ ագ րերը (դի ագր ամ ները) :  Կի րա ռելով բա շխման  

օր ենքը ս տացել է լո ւծված նյ ու թերի կ ոնցե նտ րաց իա ներն ու  հա մա-

սեռո ւթյան  տիրու յթ ները  իրար  կապող  մա թե մա տի կական  հա վա-

սարո ւմներ:

ԵՊՀ քիմ իայի  ֆակո ւլ տետ ի  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի 

ե րկրորդ  վարիչ է  աշ խատել Ս . Ղ ամբ ար յանի և Լ .  Ռոտ ին յանի  սի-

րելի  ու  տաղ ան դավոր  ա շակերտ,  քիմ իայի  ճան աչված գ իտ նական-

մ աս նագե տ Հ ովհ աննե ս  Հա կոբ ի Չ ալթ իկ յանը : Նա  երկար  տա-

րիներ (1939-1972 թթ.)  ղե կա վարել  է Ֆ իզ իկական քիմ իայի  ամբ իոնը, 

այն հա սցրել  հա մամի ու թե նական ու  միջ ազ գային  մակ ար դակի  և 

 ճանաչման:  1959 թ.  համ ալ սա րանում ստ եղծել է  ամբ իոնին կի ց 

 «Պո լիմ երման պ րոց ես ների  կի նե տի կայի պր ոբ լե մային  հա մամի ու-

թե նական գիտահետազոտական  լա բո րա տորիա»,  որի  ան փոփոխ 

 ղե կավարն է  եղել մինչև իր կյ անքի վ երջը: Հ . Չ ալթ իկ յանը  շար ու նա-

կաբար զբաղվել է  ամ ին ների  և բ ենզոիլ  գեր օք սիդի  փոխ ազ դեցության 

 մե խան իզմի  ուսո ւմ նա սիրմամբ: Հ . Չ ալթ իկ յանը, շն որհիվ  ֆի զի-

կա մա թե մա տի կական  ֆակո ւլ տետում ձեռք  բերած  գի տել իք ների, 

նշված ռե ակցիա ները  քա նա կապես  և  կի նե տի կորեն  հե տա զո տելիս 

կ ան խորոշել է իր  հե տագա  գի տական  աշ խատա նք ների հ իմ նական 

 ուղղո ւթյո ւն ները՝  ֆի զի կական  օր գա նական  քիմ իայի զ ար գաց ումը  և 

նոր դպ րոցի ստեղծ ումը ՀՀ-ում,  որը  շար ուն ակվեց զ ար գանալ նաև  հե-

տա գայում իր  ա շակե րտ ների կ ողմից՝  ու նե նալով կ արևոր  տե սական  և 

 կի րա ռական ա րդյու նքներ:

Պրոֆ. Հ . Չ ալթ իկ յանը մինչև  հա մա լա րանում  աշ խա տելը  և 

 ամբիոնի  վարիչ դ առ նալը կ արևոր  և բարձր  մակ ար դակի  գի տական 

 ճա նապարհ է  անցել,  որը սկսվել է  Եր ևանում  և  շար ուն ակվե լ ՌԴ-ում , 

Գ եր ման իայում (1927-1937 թթ.): 1937 թ .-ից  աշ խատել է հ իմ նա կանում 
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միայն  ԵՊՀ-ում, իսկ 1939 թ.-ից  որպես ֆ իզ իկական քիմ իայի  ամբ իոնի 

 վարիչ: Այդ  ժա մա նա կահ ատ վածում նրա  գի տա հե տա զո տական  աշ-

խատա նք ները  վե րաբերել են  վի նի լա ցե տատի ստ ացման ռե ակց իա-

ների  մե խանի զմ ների  բա ցահա յտ մանը,  որոնք խիստ կ արևոր էին 

ս ին թետիկ կաուչուկի  արտադրության  համար: Այդ  աշ խատա նք ների 

ա րդյո ւնքով 1946 թ .-ին Մո սկ վայում պա շտ պանել է դ ոկ տո րական 

թեզ, թեկնածուական գիտական աստիճան նրան շնորհվել է 1934 թ.՝ 

առանց պաշտպանության :  Հե տա գայում պրոֆ. Հ . Չ ալթ իկ յանի  գի-

տական  աշ խատա նք ները հ իմ նա կանում վերաբերվել  են քիմ իական 

 կի նե տի կայի հ ար ցերին`  ամին-բ ենզոիլ  գեր օքսիդ  և  ամին- կալիումի 

գ երսո ւլֆատ  հա մակ ար գերի  ուսո ւմ նա սիրո ւթյուն ներին, նաև այդ 

 հա մակ ար գերը  օգ տագ որ ծելով  որպես  հար ուցիչներ   մո նոմեր ների 

 պո լիմերման պ րոց ես ներում : Նա  ա ռաջինն է  ար տահ այտել  ամին- 

գերօքսիդ ռե ակց իա ներում մ իա ժա մանակ զ ու գա հե ռաբար ոչ  ռա դի-

կա լային  և  ռա դի կա լային  մե խանի զմ ներով  գերօքս իդ ների ք այքայման 

 ընթ ացքը:

Պրոֆ. Հ . Չ ալթ իկ յանը  տաղ ան դավոր գ իտ նական- մա նավարժ էր:  

Ամբ իոնում ու  Պր ոբ լե մային  լա բո րա տոր իայում ձ ևավ որվել էր մ աս-

նագետ ների հսկա  ուսո ւմ նա գի տական  բանակ,  ովքեր  շար ու նա կեցին 

նրա գ ործը, հ ատ կապես  գեր օքս իդ ների  քիմ իայի  և  պո լիմ երման  կի-

նե տի կայի  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ների բ նա գավ առ ներում:  Պրոֆ. Հ . 

Չ ալթ իկ յանի  ամբ իոնի  վա րիչո ւթյան  տա րի ներին ( հե տա գայում նաև 

պրոֆ. Ն . Բ եյլ եր յանի)  ամբ իոնում  աշ խատում էին 50-ից  ա վելի  ճա-

նաչում  ու նեցող  դա սախ ոսներ,  գիտաշ խատ ողներ:  Նր անցից էին` Ն . 

Բ եյլ եր յանը  (Պր ոբ լե մային  լա բո րա տոր իայի  վարիչ,  հե տա գայում` 

դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր, Ֆ իզիկական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ 1976-2000 

թթ.), դոցենտ Ս . Ն ալչ աջ յանը ( հե տա գայու մ  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի 

 դեկան` 1975-1985 թթ.), դոցենտ  Ե լենա  Ա թան ես յանը ( կոլ ոի դային 

 քիմիայի միակ  դա սա խոսը), դոցենտ Ս.  Գ րիգ որ յանը  (ա պա գայում 

 դե կանի  տե ղակալ, քիմ. գիտ. դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր,  Ան օր գա նական 

 քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ 1989-2007 թթ.), քիմ. գիտ. թեկնածու Ա . 

Դուրգար յանը ( իո նային  պո լիմ երման խմբի  ղե կավար,  հե տա գայում 

քիմ. գիտ. դոկտոր, պ րո ֆեսոր), դոցենտ Թ . Ղ ուկ աս յանը ( ֆակո ւլ տետի 

 երկար  տա րի ների  դե կանի տ եակալ), դոցենտ Ա . Ս ամվ ել յանը (1976-

1981 թթ . Ժող տն տեսո ւթյան ի նս տիտ ուտ ի  քիմ իայի  ամբիոնի  վարիչ), 



131ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

դոցենտ Ռ .  Մել իքս եթ յանը ( հե տա գայում` ԵՊՀ գիտահետազոտական 

բաժնի  վարիչ ,  Քիմիական տ եխ նիկումի  տնօրեն,  «Ն աիրիտ» ԳԱՄ-

ին կից  ուսո ւմ նա րանի տ նօրեն),  դոցենտներ` Բ .  Սո ղոմ ոն յանը, Ն . 

 Սարուխան յանը, Մ.  Գևո րգ յանը, Ռ.  Ե ղո յանը ( հե տա գայում` դ ոկտոր, 

պ րո ֆեսոր), Ռ .  Հակ ոբ յանը, Ֆ .  Կա րապետ յանը, Լ . Տե ր- Մին աս յանը 

(ԵՊՀ գիտահետազոտական բաժնի  վարիչ , Ֆ իզ քիմիայի  ամբ իոնի  

Պր ոբ լե մային  լա բո րա տոր իայի  վարիչ),  քիմ. գիտ. թեկնածուներ Օ . 

Վ ար դապ ետ յանը, Շ . Մ արգ ար յանը ( հե տա գայում` դ ոկտոր, պ րո-

ֆեսոր , Ֆ իզիկական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ` 2000 թվականից), Ռ . 

Չ ալթիկ յանը ( հե տա գայում` դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր), Բ.  Օ դաբ աշ յանը 

և Լ .  Սիմ ոն յանը ( հե տա զոտո ւթյան  ֆի զի կա կա քիմ իական  ե ղան ակ-

ների մեծ  գիտ ակներ), Ա .  Խաչա տր յանը ( հե տա գայում`  դոցենտ), Ռ . 

 Հարությո ւն յանը ( հե տա գայում` դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր), Գ .  Փիրո ւմ յանը 

( հե տա գայում` դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր), Հ .  Հակ ոբ յանը, Ա .  Խա չոյանը, Ս.  

Ավ ագ յանը, Ա. Ավագյանը, Ջ. Գրիգորյանը, Լ .  Մելիք Օհանջան յանը, 

ավագ գիտաշխատող Ս. Մխիթարյանը  և  ուր իշներ: 

1972 թ. ԵՊ Հ  ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբ իոնի  երրորդ 

 վարիչ դ արձավ  էմո ւլս իայում  պո լիմ երման պ րոց ես ների  ճան աչված 

մ աս նագետ, նույն  ամբ իոնի այն  ժա ման ակվա  ժամ ավ ճա րային  աշ-

խա տակից, քիմ. գիտ. դ ոկտոր, պրոֆ. Լ . Մ ելք ոն յանը:  Նրա  օրոք մեծ 

 ուշ ադրո ւթյուն սև եռվեց  էմո ւլս իայում  մո նոմ եր ների  պո լի մեր ացման 

գ ործ ըն թացի  ուսո ւմ նաս իր մանը (Յ. Նալբանդյան, Ս. Ավագյան, Ռ. 

Հարությունյան):  Պրոֆ. Լ . Մ ելք ոն յանը  վա տառողջ էր  և շուտ  հե-

ռացավ կյ անքից՝ թ ող նելով  բարի  հի շատակ: 

1976 թ .  Ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբ իոնի  չորրորդ 

 վարիչ ըն տրվեց պրոֆ Հ . Չ ալթ իկ յանի  ա ռաջին կ ադրը` քիմ. գիտ. 

դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր Ն . Բ եյլ եր յանը,  ամբ իոնի  գի տական  աշ խատանք-

ների գծով  ա մենաթ րծված,  բա նիմաց, բ ազ մակ ող մանի զ ար գացած 

մ աս նա գետը :  Ճան աչված  քի միկոս-գ իտ նա կանը  երկար  տա րիներ 

(1976-2000 թթ.)  ղե կա վարել է  ամբ իոնը ու  Պր ոբ լե մային պ րոցես-

ների  կի նե տի կայի գիտահետազոտական  լա բո րա տորիան  և այդ 

 ընթ ացքում  ա վելի զ արգացրել ու բա րձր ացրել պրոֆ. Հ . Չ ալթ իկ-

յանի կ ողմից ստեղծած մի ու թե նական ու  միջ ազ գային  գիտական 

 մակար դակը ֆ իզիկական քիմ իայի բ նա գա վառում : Կ ադ րերի 

պ ատրաստման գ ործում դժվար է նշել ՀՀ-ում  որևէ  քի միկոս, ով Ն . 
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Բ եյլեր յանի չափ  ղե կա վարած  լինի թ եկ նա ծո ւական  և դ ոկ տո րական  

ա տե նա խոսություններ` (50+6) անձ,  ովքեր  համ ալ սա րանում զ բաղ-

եցրել են տարբեր պ աշտ ոններ: Ա յսպես, պրոֆ. Ս.  Գ րիգ որ յանը 

 համ ալ սա րանի  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոնի  վարիչ (1989-

2007 թթ.), պրոֆ. Ռ .  Հարո ւթյո ւն յանը  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ-

իոնի  վարիչ (2007-2018 թթ.), պրոֆ. Շ . Մ արգ ար յանը ̀  Ֆի զի կական 

 և  կոլոի դային  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (2000 թ.  հիմա), Ռ . Չ ալթ իկ-

յանը`  համ ալ սա րան ի ֆ իզիկական քիմ իայի  ամբ իոնի պ րո ֆեսոր, 

պրոֆ. Գ .  Փիրո ւմ յանը` ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  է կո լոգ իական 

 քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (2007-2015 թթ.), Ռ .Ե ղո յանը` ֆ իզիկական 

 քիմ իայի  ամբ իոնի պ րո ֆեսոր  և այլն:  Պրոֆ. Ն . Բ եյլ եր յանի  գի տական 

գ ործունեությունը ընդ գրկում է մի շարք  գի տական պր ոբ լե մատիկ 

ո ւղղությո ւններ,  որոնցից  կա րելի է նշել`  գեր օքս իդ ների ք այք այման 

 կի նե տի կայի  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ները լ ուծու յթ ներում`  ամ ին ների և  

դրանց  մե տա ղական կոմպլե քս ների  առ կայությամբ (Ս. Գրիգորյան), 

 ռա դի կալաշղթա յական ռե ակց իա ների  կի նե տիկան ( օք սի դացում 

 և  պո լի մերում) (Ռ. Եղոյան, Շ. Մարգարյան),  ճա ռագայ թային 

( ռադիացիոն) (Հ. Ղազարյան)  և  լա զե րային  քիմիա (Ռ. Չալտիկյան) 

կ ոնդ ենսացված  հա մակ ար գերում, ջր ածնի  պերօքսիդի ք այ քայում  հո-

ղերում և  բ նական ջ րերում  (Գ. Փիրումյան),  մակերևութային  ակտիվ 

նյու թերի (ՄԱՆ)  դերը և  ն շա նակո ւթյ ունը  պո լիմ երման պ րոց ես ներում 

(Ռ .  Հարո ւթյունյան), «շրջված»  մի ցե լային  կա տա լիտիկ պ րոց ես-

ների  հե տա զոտում լ ուծույթ ներում : Պետք է շ եշտել, որ պրոֆ. Ն . 

Բ եյլ եր յանը բ ազմաբնույթ, պրպտող մտքի տեր գ իտ նական է, նրա 

կ ողմից ստե ղծված  գի տական ո ւղղությո ւն ները  իրենց զ ար գացումն 

են ս տացել իր բ ազ մաթիվ  ա շակերտ ների  և գ ործընկ եր ների  ակտիվ 

մ ասն ակցո ւթյամբ,  որոնց հետ նրա  կա պերը  եղել և  մնում են մշ տապես 

 փո խադարձ ու  բա րե կա մական:

2000 թ .-ից ԵՊ Հ  ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբիոնի 

 ուսում նա գի տական  աշ խատա նք ները  ղե կա վարում է նույն  ամբիոնի 

սան, դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր Շ . Մ արգ ար յանը, ով ստ եղծել է  ամբիոնում 

նոր ո ւղղո ւթյուն` նվ իրված լ ուծու յթ ներում  ըն թացող  ֆի զի կա-

քիմ իական-կ են սա բա նական  երևու յթ ներին:  Պրոֆ. Շ . Մ արգ ար-

յանի կ ողմից (կ ապված նոր  երկ աս տիճան կր թական  հա մակ արգի 

ձ ևավորման հետ)  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնում և ս  տեղի  ունեցան 
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 դա սավա նդվող  առ ար կա ների  և  դա սա խո սական կ ազմի  որոշ  փո-

փոխություններ`  ե րի տասարդ կ ադ րերի ընդգ րկմամբ:  Նրա  ղե-

կավարման  ընթացքում    ա վելի  ուշ ադրո ւթյուն է դա րձվել լ ուծույթ ների 

 ֆի զի կական  քիմ իային,  մո լեկ ու լային սպե կտր ոս կոպ իային  և  հա-

մակա րգ չային քվ ան տա քիմիական հ աշվա րկ ներին : Զ ու գա հե ռաբար 

սկիզբ դրվեց նոր  մի ջառ ար կա յական ո ւղղո ւթյո ւն ների զ արգաց մանը, 

ի նչ պիսին կ են սա բանաբ ժշ կական  ֆի զի կական  քիմիան է,  որը հիմք 

հ ան դի սացավ 2005 թ.  ամբ իոնին կից  վե րա բա ցելու նոր  ան վան ումով`  

«Կ են սա բա նական ն շա նակո ւթյուն  ու նեցող  հա մակ ար գերում  մո-

լեկ ու լային  փոխ ազ դեցո ւթյո ւններ»  բա զային գիտահետազոտական 

 լա բորա տորիան:  Ամբիոնում լայն թափ  առան կ են սա մո լեկո ւլ ների 

 կառո ւցվ ածքի  և տ արբեր  դե ղա միջ ոց ների հետ  փոխ ազ դեցո ւթյո ւն-

ների ֆ լո ւոր եսցենց  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ները  (Կ. Գրիգորյան):

 Ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի  դա սա խո սական կ ազմը և 

գիտահետազոտական  լա բո րա տոր իայի  աշ խա տակ ից ների  ուսում-

նա գի տական  պոտենցիալը ն եր կայումս  բա վա կանին բարձր է:  Իրենց 

մ ան կավ ար ժական գ ործունեությ ունը պ ատշաճ  մակ ար դակով են 

 կա տարում  ամբիոնի փ որ ձառու աշխատակիցները:  Ուսում նական 

գ ործ ըն թացին զ ու գահեռ  գի տական կ ար ևո րագույն ո ւղղությո ւն-

ների  ա ռաջ ըն թացի գ ործում մեծ  ավանդ  ունեն   դոցենտներ`  Գրիգոր 

Գրիգորյանը, Գևորգ Գ րիգոր յանը,  Հ.  Ղա զո յանը, Հ. Սարգսյանը, 

Լ. Գաբրիելյանը, Ա. Զատիկյանը:  Ամբ իոնը 2000 թվականից  հետո 

հ րա տա րակել է 4 ձ եռնարկ  ( «Մո լեկ ու լային սպե կտր ոս կոպիա », 

«Փ որ ձա րա րական  ֆի զի կական  քիմիա », «Փ որ ձա րա րական  կոլոիդ 

 քիմիա»  և  «Մո լեկու լային ֆ լո ւոր եսց ենց իայի  հիմու նք ները»),  ուսում-

նա մե թո դական  աշ խատանքներ, ստ ացվել է 5  ար տո նագիր,  գի-

տական պ ար բե րական ներում հ րա տար ակվել է  ա վելի քան 200  գի-

տական  աշ խատա նքներ: Այս  ա մենին նպաստել են նաև  ամբ իոնի 

 վարիչ պրոֆ. Շ . Մ արգար յանի  ղե կա վարությամբ  և  ամբ իոնի  աշ-

խա տակ ից ների  ակտիվ մ ասնակցությամբ  ի րա կան ացվող  միջ ազ-

գային  հա մագործակցության ծրագ րերը և  դ րամ աշնո րհ ները,  ըն դ 

որում ՝ ե րի տասարդ  գիտ աշ խատող ները նու յնպես  ի րա կան ացրել են 

մի  քանի`  «Ե րի տասարդ  գիտ աշ խատ ող ների  հե տա զոտո ւթյո ւն ների  

աջակցություն» դ րամաշն որ հային ծր ագրեր:  Ամբ իոնի դ րամաշնորհ-

ների  մի ջոցով ձեռք են բ երվել  ժա մա նա կակից ս արքեր, ս ար քա-
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վորումներ, հ աշվար կային  հա մակա րգ չային ծրագրեր,  ամբ իոնում 

ստե ղծված է  ա ռա ջավոր  ուսո ւմ նա գի տական  բազա:  Ն շա նա կալից են 

 գի տական և  կրթական  կա պերը մի շարք եր կր ների  համ ալ սար ան ների 

հետ (ԱՄՆ,  Շվ եյ ցարիա , Գ եր մանիա,  Ի տալիա,  Ֆր անսիա, Ա նգլիա , 

Ռ ուսաստան, Ո ւկր աինա),  որոնք մ իտված են  ուսո ւմ նա գի տական 

 փոխ ադարձ գ ործ ունեություն ներով:  

 Ֆի զի կական  և կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբ իոնը  հա ջողո ւթյամբ 

 շար ու նակում է իր  ուսո ւմ նա գի տական գ ործ ունեո ւթյ ունը  համ ալ սա-

րանում՝ ն շա նա կալի  ավանդ նե րդ նելով ՀՀ-ում  ֆի զի կա քիմ իական  և 

 քիմ իակ են սա բա նական ո ւղղո ւթյո ւն ների զ արգ ացման բ նա գավ առ-

ներում:
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III-2-3-1 .  Ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ները և  

նրանց կ ենս ագրո ւթյո ւն ները (1923 թ. - 2019 թ.)

1 .  Ռոտ ինյան  Լևոն  Ալ եքսա նդրի (1879-1964 թթ.), 1923-1938 թթ.

2 . Չ ալթ իկյա ն Հ ովհ աննե ս  Հա կոբի (1902-1972 թթ.), 1939-1972 թթ. 

3 . Մ ելք ոնյա ն  Լի պարիտ  Գև որգի (1909-1976 թթ.), 1972-1976 թթ. 

4 . Բ եյլ երյա ն  Նորայ ր Մ ան վելի (1929 թ.), 1976-2000 թթ.

5 . Մ արգ արյա ն  Շիրազ  Ալ եքսա նդրի (1947 թ.), 2000 թ.  առ այսօր

1 .  Ռոտ ինյան  Լևոն  Ալ եքսա նդրի (1879  թ. Թ իֆլիս - 1964 թ.  Երևան )
 Ֆի զիկա քիմ իական (1906 թ.)  և  քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների 

դ ոկտոր (1948 թ.), պ րո ֆեսոր (1925 թ.),

 Հայաստանի  համ ալ սա րանի  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ 

(1923-1938 թթ.),

 Հայաստանի  համ ալ սա րանի  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ 

(1923-1934 թթ.),

 Հայաստանի  համ ալ սա րանի  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ 

(1923-1937 թթ., 1942-1946 թթ.),

 Եր ևան ի  պո լիտ եխ նի կական ի նս տիտ ուտ ի  ֆի զի կական  և  

կոլ ոի դային  քիմ իայի ու   տե սական  էլե կտ րա քիմ իայի  ամբի ոն ների 

 վարիչ (1930-1938 թթ.)

 

ՀՀ-ու մ  Ֆի զական  քիմ իայի, ի նչպես և  Ան օր գա նական ու  ա նա-

լիտիկ  քիմ իա ների  ամբի ոն ները  համ ալ սա րանում  և այլ բ ու հերում, նա և 

 Տե սական  էլե կտ րա քիմ իայի  և Տ եխ նո լոգ իական  քիմ իայի  ամբիոն-

ներ ը  Պո լիտ եխ նիկում ստ եղծել  և  ղե կա վարել է  քիմ իայի մեծ նվիրյալ 

պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը:  Նրա ջ ան քերով 1923 թ.  Հայաստանի  համալ-

սա րանում ստեղծվել  է  Ֆի զի կական  քիմ իայի  (առ անձին)  ամբիոնը և  

Ան օր գա նական ու  ա նա լիտիկ  քիմ իայի ( հա մատեղ)  ամբիոնը,  որոնց  

ա ռաջին  վարիչն  եղել է  ինքը :  Բոլոր  ամբի ոն ներում հ իմ նական կո ւրսը` 

ֆ իզիկական,  ան օր գա նական  և  ա նա լիտիկ  քիմ իա ները, կ ար դացել 

է պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը : Պետք է  հատուկ նշել, որ նա  բաց ար ձա-

կորեն  տի րա պետել է այդ մ աս նա գիտո ւթյո ւն ներին (նաև  տե սական  

էլեկտրաքիմիային ու  քիմ իական տ եխ նո լոգ իային)  և զ ար մա նալի չէ, 

որ  քիմ իայի այդ ո ւղղությո ւն ներով ՀՀ-ում  և  այլուր մեծ  հա ջողությամբ 

 աշ խատել և  դրանք զ արգ ացրել է  , թե՛  տե սական, թե՛  կի րա ռական 
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 տեսակետ ներով, ը նդհուպ մինչև կյ անքի վ երջը: 1930 թ. պրոֆ. Լ . 

 Ռոտին յանը զ ու գա հե ռաբար  ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատանք է 

 կա տարել նաև ՀՀ  նոր աստեղ ծ  Շի նա րա րական  և  Քիմիատ եխ նո-

լոգիական ի նս տիտո ւտ ներում,  որոնք  հե տա գայում նե րգր ավ վեցի ն 

 Պո լիտ եխ նիկի կ ազմում: Իս կ  Պո լիտ եխնիկ ի նս տիտուտում նու յնպես 

պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը կ ազ մակ երպել ու ստ եղծել է`  Ֆի զի կական 

 և  կոլոի դային  քիմ իայի ո ւ  տե սական  էլե կտ րա քիմ իայի  և տ եխ նո-

լոգիայի նոր  ամբի ոններ, զ ու գա հե ռաբար  լի նելով դրանց  վա րիչը 

(1930-1938 թթ.) : Շատ մեծ է  եղել այդ  տաղ ան դավոր գ իտ նա կանի 

նե րդր ումը  քիմ իայի  բոլոր բ նա գավ առ ներում :  Վա նա ձորի ( Կի րո վա-

կանի )  քիմ իական կ ոմ բի նատում կ ազ մակ երպել է  ֆի զի կա քիմիական 

 հե տա զոտո ւթյո ւն ների կե նտ րո նական  լա բո րա տորիա, իսկ 1943-

1946 թթ.  եղել է նաև դրա  վա րիչը: 1921-1922 թթ. կ ազ մակ երպել է նաև  

Ա լավ երդու պ ղն ձաձ ու լական գ որ ծա րանի  լա բո րա տորիան  և  ղե կա-

վարել այն,  ապա 1922-1927 թթ. ստ եղծել  և  աշ խատել է  որպես վարիչ 

 Երևան ի հ ողժ ող կո մատի  և ժողտ նտխ որհ ի կե նտ րո նական մի ացյալ 

 լա բո րա տոր իայի  ան օր գա նական  քիմ իայի բ աժնում:  Եղել է ԽՍՀՄ 

Գ Ա հ այ կական  բաժ անմո ւնքի՝ Արմֆանի ստ եղծ ող ներից (1935-1938 

թթ.)  և  ֆի զի կական  քիմ իայի գծով  վա րիչը: 

Եղել  է Գ ան ձակի  ( Կի րո վա բադի)  գյ ուղա տն տե սական ի նս-

տիտուտի  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի ստ եղ ծողը  և  վա րիչը 

(1946-1948 թթ.), իսկ  ան ար դա րացի  աք սորի  ժա մանակ ̀  Չո ւա շական  

գյ ուղա տն տե սական ի նս տիտ ուտի  անօրգանական  քիմ իայի  ամբ իոնի 

ստ եղ ծողը  և  ա ռաջին  վա րիչ ը  Չեբ ոկ սարիում (1948-1953 թթ.):

 Աք սորից  ազ ատ վելուց  հետո  վե րադ արձել է  Երևան  և  աշ խատել Հ Հ 

ժ ողկ ոմխ որհի  գի տա հե տա զո տական ի նս տիտ ուտում (1953-1960 թթ.) 

 որպես  ֆի զի կական  քիմ իայի բ աժնի  վարիչ : Դառն է  եղել մեծ գ իտ-

նա կանի կյ անքը,  սակայն նա  ապրել է  երկար (85  տարի)  և գ ործել 

մինչև կյ անքի  ավ արտը:  Պ րո ֆեսոր է դ արձել 1925 թ., նրան ե րկրորդ 

 անգամ (1948 թ.) ԽՍՀՄ ԳԱ ը նդ հանուր և  ան օր գա նական  քիմիայի 

ի նս տիտուտ ի խոր հրդի կ ողմից , առանց պ աշ պանո ւթյան շնո րհվել է 

քիմիական գիտությունների դ ոկ տորի  աս տիճան: 

Պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը ծնվել է 1879 թ.  Թ բի լիսիում բժշկի  ըն տա-

նիքում, 1898 թ.  ավ արտել է  Թ բի լիսիի 3-ր դ գ իմ նազիան,  ընդունվե լ 

 Պետ երբո ւրգի  համ ալ սա րանի ֆ իզիկամաթեմատիկական  ֆակուլ-
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տետի բ նա գի տական  բա ժինը  և  ավ արտել 1903 թ., ս տացել  ան օր գա-

նական  և  ֆի զի կական  քիմ իա ների մ աս նագ ետ ի  ո րա կա վորում  և  աշ-

խատել համալսարանի  Ֆի զի կական  և  տե սական  էլե կտ րա քիմիայի 

 ամբիոնում: 1903-1917 թթ.  աշ խատել  է  Պետ երբո ւրգ ի պո լիտեխ-

նի կական ի նս տիտուտի  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնում,  որտեղ  

ա շակ երտել է  ա կա դե միկոս Վ . Կի ստ յակո վսկուն (1865-1952 թթ.),  և  

ա ռա ջին ը Ռ ուս աս տանում կ ազմել ֆ իզ իկական քիմ իայի գո րծ նական 

 աշ խատա նք ների ձ եռնարկ ռ ու սերեն լ եզվով, որն  օգ տագո րծվել է  հե-

տա գայում նաև  Երևանի  համ ալ սա րանում: 1904-1907 թթ.  գի տական 

գ ործ ուղումով  եղել  է Գ եր ման իայում,  որտեղ դ արձել է դ ոկտոր (1906 

թ.) ֆ իզ քիմիա մ աս նա գիտո ւթյամբ: 1918 թ. հ րավ իրվել  է Թ իֆ լիսի 

 նորաստեղծ  համալ սարան  որպես  քիմ իայի  դա սախոս,  որտեղ  աշ-

խատել է մինչև 1921  թվականը,  ապա հ րա վերով մշ տապես  տե-

ղափոխվել  Երևանի  նորաստեղծ  համ ալ սարան: 

Պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը  եղել է  տաղ ան դավոր գ իտ նական,  ու նեցել 

է  գի տական  հարուստ մ տա ծե լակերպ,  քիմ իական բարդ  երևույթ-

ների խ որ քերը  թափ ան ցելու մեծ  ընդ ու նակո ւթյուն  և  կա րողություն: 

 Պրոֆ  Ս. Ղ ամբ ար յանի հետ մ իասին ՀՀ-ում ստ եղ ծեցին բ ու հական 

 մակար դակով ( համ ալ սա րանի  և տ արբեր ի նս տիտուտ ների)  քիմիայի 

 գիտաուսո ւմ նական կրթո ւթյուն,  քիմ իական ուղղվածությամբ գի-

տահետազոտական ի նս տիտո ւտներ,  լա բո րա տոր իաներ, բաժիններ, 

 արտ ադ րական հ իմնարկ-ձ եռն արկո ւթյո ւններ, գ որ ծարաններ:

Պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը իր  ֆի զի կա քիմ իական  ուսո ւմ նա սիրություն-

ների ա րդյու նք ների  հիման վրա  ղե կա վարել  և  ի րա կան ացրել է 

ՀՀ  համար շատ կ արևոր  գի տական  և  կի րա ռական բնույթի  աշ-

խատանքներ 1920 -ական թ վակ ան ներից մինչև 1960 -ական թ վական-

ները,  որ ոնցից  կա րելի է նշել հե տևյ ալ ները: 1924-1926 թթ.  կա տարած 

մ եր ձարաքսյան  ճահ իճ ների  հո ղային և  ջ րա բա նական  հե տա-

զոտություն ների  հիման վրա նա  ի րա կան ացրեց  Ա րար ատյան դ աշտի 

ճ ահճուտների հողաբարելավումը ( մե լո րացիան): 1923-1927 թթ. ՀՀ 

հ ան քային  և ոչ հ ան քային  ապ ար ների նրա  ուսո ւմ նա սիրություն-

ները  (Ղ ամբ ար յանի հետ) հ նա րավոր դա րձրին  ցեմ ենտի  և կ ար-

բիդի  արտադրո ւթյան ստեղծ ումը մեր ե րկրում:  Պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանը 

զբաղվել է հ այ կական  բազա լտ ների հ ատկությո ւն ների, դրանց հ ալման 

և  բյու րեղ ացման  օ րի նա չափություն ների  ուսո ւմ նա սիրությամբ, 
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մ շակել  և  ա ռաջ արկել է  ա պակե մ ան րա թե լերի ստ ացման  ան ընդհատ  

ե ղանակ, ստ եղծել է  հեղո ւկ ների  գոլ որշի ացման ջ երմո ւթյան  որ ոշման 

ճշգրիտ սարք:

 Աք սո րավ այրում գտն վելու  ժա մանակ  « Մետ աղ ների ա րդյ ու-

նա բե րական ստ ացման տ եխ նո լոգ իական պ րոց ես ների մ շակում  և 

յ ու րացում»  աշ խատ անքի  ղե կավ արման  համար 1950 թ. պրոֆ. Լ . 

 Ռոտին յանը ս տացել է ԽՍՀ Մ  Պե տական մր ցանակ ( ար տառոց դեպք 

 որպես  աք սո րական): 

Ա նգ նա հա տելի է հ ան ճա րեղո ւթյան հ ասնող հայ այդ  երկու 

 խոշոր  քի միկոս գ իտ նակ ան ների ` պրոֆ. Ս . Ղ ամբ ար յանի և  պրոֆ. 

Լ .  Ռոտին յանի գ ործ ունեո ւթյ ունը ՀՀ-ում  քիմ իայի զ արգ ացման 

գ ործում, թե՛ կրթության, թե՛  գիտո ւթյան, թե՛ ա րդյ ու նա բերո ւթյան 

բ նա գավառ ներում:  Նրանք  կա տարել են  համ աշխ ար հային  մակ ար-

դակի  գի տական  աշ խատա նքներ :  Սակայն շատ  ցա վալի է, որ նրանց 

 արժանվույն չգ նա հա տեցին, տ իտղ ոսներ,  կոչո ւմներ, պար գևներ 

չտ վեցին, ը նդ հա կա ռակը`  դա տապ ար տեցին ու  աք սո րեցի ն հայ րե-

նիքից...  Այնինչ նրանք  այն  ժա ման ակվա քիմիայի  բնագավառում 

 միջազգային մակարդակ  և  գի տական  աշխ արհում մեծ  ճա նաչում  

են ունեցել :  Քիմ իայի  ուսում նա գի տական  և ա րդյ ու նա բե րական 

ո ւղղությո ւն ներով  կա տարած նրանց  աշ խատա նք ները նո ւյնիսկ 

ն երկա  ժա ման ակ ների  համար հ րատապ են  և  կի րա ռելի:  Նր անցով 

 կա րելի է միայն հպ ար տանալ:

2 . Չ ալթ իկյա ն Հ ովհ աննե ս  Հա կոբի (1902 թ . Ղարս - 1972 թ.  Երևան )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1946 թ.), պ րո ֆեսոր(1948 թ.), 

ՀՀ ԳԱ թղ թակից  անդամ (1961 թ.),

 Եր ևան ի  պո լիտ եխնիկ ի նս տիտ ուտի  ուսո ւմ նական  աշ խատա նք ների գծով 

պ րոռ եկտոր, ռ եկ տորի  տե ղակալ  և  Քիմ իատ եխ նո լոգ իական  ֆակո ւլ տետի 

 դեկան (1932-1934 թթ.),

ԵՊ Հ  Ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1939-1972 թթ.)

Պրոֆ. Ս . Ղ ամբ ար յանի ու պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանի  լա վագույն  

ա շակերտ ներից  ա մե նա տաղ ան դա վորը, ով  երկար  տա րիներ (1939-

1972 թթ.)  ղե կա վարել է ԵՊ Հ  ֆի զի կական  և կոլո իդ ների  քիմիայի 

 ամբիոնը  և այն հա սցրել  հա մամի ու թե նական  ու  միջ ազ գային 
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 ճանաչման: 1959 թ.  ա ռա ջինը  համ ալ սա րանում ստ եղծել է  ամբ-

իոնին կի ց  Պո լիմ երման պ րոց ես ների  կի նե տի կայի պր ոբ լե մային 

գիտահետազոտական  լա բո րա տորիա,  որի  ան փոփոխ  ղե կավարն է  

եղել մինչև կյ անքի վ երջը: 

Պրոֆ. Հ . Չ ալթ իկ յանը ծնվել  է Ղարսում,  ավ արտել է  Գյումրիի 

մ իջ նակարգ դպ րոցը և 1922 թ.  ընդո ւնվել  Եր ևանի  համ ալ սա րանի  

գյ ուղա տն տե սական  ֆակո ւլ տետի  քիմ իայի  բաժին, միաժամանակ 

 սո վորել է նաև  համ ալ սա րան ի  Ֆի զի կա մա թե մա տի կական  ֆակուլ-

տետում և 1927 թ.  ավ արտել է  համ ալ սա րանը՝  քի մի կոսի  և  ֆի զի-

կա մա թե մա տի կոսի  ո րա կա վորո ւմ ներով: 1927-1929 թթ. և 1933 թթ. 

պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանի հետ մ իասին  վե րակ ազ մա վո րեցին  առ անձին 

գ ործող ֆ իզիկական քիմիայի  ամբ իոնը այն  ժա ման ակվա բարձր 

 մակ ար դակով`  որպես  ֆի զի կական  և  կոլո իդ ների  քիմ իայի  ամբիոն,  

որը  շար ու նակեց  ղե կա վարել Լ .  Ռոտ ին յանը :  Քիմ իական  գի տելիք-

ների հարստ ացման ն պատակով բ ազմիցս գ ործո ւղվել է  ար տաս-

ահման: 1930 թ. մ եկնել  է  Լենի նգրադ,  ապ ա Մո սկվա, ուր  աշ խատել 

է հայտնի  ֆի զիկո ս Մ անդելշտամի մոտ, իսկ 1931 թ.-ին՝ գ ործուղվել  է 

Գ եր մանիա  (Մյունխեն),  որտեղ  աշ խատել է պրոֆ. Կ .  Ֆայ անսի  ղե-

կա վարությամբ: Այդ  ընթացքում զբ աղվել է  ուժեղ  էլեկտրոլ իտ ների 

լ ուծույթ ների մի շարք  ֆի զի կա քիմիական հ ատկությո ւն ների  ուսո-

ւմ նա սիրո ւթյամբ: 1932 թ. գ ործ ուղո ւմ ներից  վե րադ առ նալուց  հետո 

Հ. Հ. Չ ալթ իկ յանը ն շանակվել է նոր կ ազ մակե րպված  Երևան ի  պո-

լիտեխնիկ ի նս տիտուտի պ րոռեկտոր, ռ եկ տորի  տե ղակալ, մ իա-

ժա մանակ  կա տա րելով ի նս տիտ ուտ ի  Քիմ իատ եխ նո լոգիական 

 ֆակուլ տետի  դե կանի պ ար տա կանությո ւն ները (1932-1934 թթ.): 

1933 թ. գ ործուղվել  է Մոսկվա,  որտեղ հ անդես է  եկել  որպես  Եր ևանի 

ս ինթետիկ կա ուչ ուկի (Սո վպրեն) գ որ ծա րանի  նախա գծման  և այդ 

ձ եռնարկության  համար կ ադ րերի պ ատրա ստման  աշ խատանք-

ների մ աս նակից:  Այնուհետև  գի տական  վե րապ ատր աստում է  անցե լ 

Մոսկ վայ ի Կ ար պովի  անվա ն  քիմ իայի ի նս տիտուտում,  որտեղ նրան 

 հաջ ողվել է լ ուծել 150  տարի ձգձգվող  գի տական  վեճը,  ա պացու-

ցելով  մետաղ- վա կուում  բաժանման  մակերևույթին  տեղի  ունեցող 

պ րո ցեսի պ ատ ճառը` վ ոլտա- պոտենցիալի  ա ռա ջաց ումը: Այդ 

 երևույթի պ ար զաբ անման  համար  ե րի տասարդ  տաղան դավոր գ իտ-

նա կանին  առանց պա շտ պանության ԽՍՀՄ ԲՈՀ-ի կ ողմից 1934 թ. 
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շնո րհվել է  քիմ իական  գիտությո ւն ների թ եկ նա ծուի  գի տական  աս-

տիճան:  Երևանի  վերը նշված գ որ ծա րանին կից Հ . Չ ալթ իկ յանը դեռևս 

1930 -ական թթ. կ ազ մակ երպել է նաև գիտահետազոտական  լա բո-

րա տորիա,  որտեղ  երկար  ժա մանակ  (ինը  տարի) զ ու գա հե ռաբար 

զբ աղվել է  արտադրության  համար շատ կ արևոր ն շա նակություն  ու-

նեցող  ա ցե տի լենի  քիմիայի հ ար ցերով: Ա յդտեղ մ ասն ակցել է նաև 

ք լոր աջրածնի ս ին թեզի ԽՍՀՄ-ում  ա ռաջին  կի սագ որ ծա րա նային 

ս արքի ստեղծմանը և «Սովպրեն» գ որ ծա րանում այն նե րդ նելու 

 աշ խատա նք ներին: 1937 թ.-ից Հ . Չ ալթիկ յանը   աշ խատել է միայն 

ԵՊՀ-ում: Այդ  ժա մա նա կահ ատ վածին են  վե րաբերվում նրա  գի տա-

հե տա զո տական  աշ խատա նք ները  վի նի լա ցե տատի ստ ացման ռե-

ակց իա ների  մե խանի զմ ների  բա ցահայտման ո ւղղո ւթյամբ,  որոնք 

խիստ կ արևոր էին կա ուչ ուկի  արտ ադրո ւթյան  համար: Այդ  աշ-

խատա նք ների ա րդյունքով 1946 թ . Մո սկ վայում պաշտ պանել է դ ոկ-

տո րական  ա տե նա խոսո ւթյուն, իսկ 1948 թ. նրան շնո րհվել է պ րո ֆե-

սորի  գի տական  կոչում:  Այն ուհետև պրոֆ. Հ . Չ ալթիկ յանի  գի տական 

 աշ խատա նք ները հ իմ նա կանում նվ իրված էին  քիմ իական  կի նե տի-

կային`  ամին-բ ենզոիլ  պեր օքսիդ  և  կալի ումի պ երսո ւլֆատ,  ա վելի 

ուշ`  ամին-հ իդ րո պեր օքսիդ  հա մակ ար գերի  ուսում նա սիրո ւթյուն ներին 

իր  ա շակե րտ ների  ակտիվ մ ասնակցությամբ: Հ . Չ ալթիկյանը դեռևս  

«Կա ուչուկ» գ որ ծա րանում  աշ խա տելու  տա րի ներին  ուսո ւմ նա սիրել 

է կո ւպ րո կա տա լիտիկ ռեակց իա ները  ա ցե տի լե նային մ իացո ւթյո ւն-

ների մ ասնակցությամբ,  որոնց շն որհիվ  բա ցահայտ վեցին այդ  հա-

մակար գերում  կի նե տի կորեն  ակտիվ կո մպլ եքսի  բաղադրո ւթյ ունը  և 

ռեակցիա ների  մե խանիզմ ները, այդ թվում նաև  ա ցե տի լենի  դիմերման, 

 վի նի լա ցե տի լենի հ իդրոքլորման  կա տա լիտիկ ռե ակց իա ների  մե-

խանիզմ ները (1939-1948 թթ.):  Պրոֆ Հ.  Չ ալթիկ յանը  ա ռաջինն է  ար-

տահ այտել  ամին- պեր օքսիդ ռե ակց իա ների մ իա ժա մանակ ոչ  ռա դի-

կա լային  և  ռա դի կա լային ք այքայման  եր կակի բնո ւյթը,  որը  գի տական 

 աշխ արհում  համը նդ հանուր  ճա նաչում է ս տացել : Պետք է հստակ 

նշել, որ պրոֆ. Հ . Չ ալթ իկ յանը ՀՀ-ում  հեղու կաֆազ ռե ակց իա ների 

 ֆի զի կական  քիմ իայի  և  ֆի զի կական  օր գա նական  քիմ իայի դպ րոցի 

հ իմ նադ իր ն է  և զ արգաց նողը: 1961 թ. նրան շնորհվել  է  Հայ աս տանի 

 գիտո ւթյան վ աս տա կավոր գործչի  կոչում, նույն թ վա կանին ըն տրվել 

է ՀՀ ԳԱ թղթակից  անդամ : Նա  հե ղինակ է 200-ից  ա վելի  գի տական 
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 աշ խատությո ւն ների,  հե ղինակ է`  « Ֆի զի կական  քիմիա» (1972-1975 

թ.,  Երևան),  « Ֆի զի կական  քիմիայի պր ակ տիկում» (1969 թ.,  Երևան) 

բ ու հական  դասա գր քերի ու  «Կո ւպ րո կա տալիզ» (1963 թ.,  Երևան) 

 մեն ագրո ւթ յանը,  որը թա րգմանվել է ԱՄՆ-ում («Cooper Catalyctic 

Reactions», 1966, N-Y): Ի նչքան ա նցնում է  ժա մա նակը, ա յնքան  

ա վելի վեր է  խո յանու մ Չալթկ յան մեծ գ իտ նա կանի  հո յակապ պ ատ-

կերը,  որպես  բա րե հոգի հայ մարդու,  որպես  մեծ  քի միկոսի,  որպես 

 ար տակարգ  ին տել եկտի տեր  դա սա խոսի  և  հետա քրքիր զր ուց ակցի, 

ով  անը նդհատ  հիշում է ր Ղ արսը,  Գյումրին ,  Ղա րա բաղը  իրենց 

մարդկ անցով  և շատ զ ար մա նալի, ֆ անտ աստիկ պ ատմությո ւն ներով:  

Դրանց հետ մ իասին Հ . Չ ալթ իկ յանը խս տա պահանջ էր,  ա նաչառ, 

կ ադրեր ը նտրում էր ըստ  ար ժան իք ների`  ուսում նա գի տական  և փ որ-

ձա րա րական բարձր  մակարդակ  ու նեցող ներին, նպ աստում էր կ ադ-

րերի  առ աջ խաղ աց մանը : Նա ստեղծել է  համ ալ սա րանում  ֆի զի կա-

քիմ իական  հե տա զոտո ւթյո ւն ների կենտրոն,  ինչը  ճա նաչում է ս տացել 

Խոր հր դայի ն Միո ւթյ ունում  և  աշխ արհում, մեծ  գի տական  կապեր 

 ուներ  արտերկրյա  խոշոր գ իտ նակ ան ների հետ: Տաղանդավոր 

գ իտնա կանի և  պ րո ֆե սորի  ուսո ւմ նա գի տական  ժառանգությունը  հա-

ջողո ւթյամբ զ արգ ացվել են նրա  սա ների կ ողմից առ  այսօր: ՀՀ ԳԱ 

թղթակից անդամ, պ րո ֆեսո ր Չ ալթիկյանը  եղել է  միջազգային  մակար-

դակի  քի միկոս, գ իտ նական  և մեծ  ժառանգություն է  թողել  քիմիայի 

 ուսո ւմ նա գի տական  և  կի րա ռական բ նա գավ առ ներում:

3 . Մ ելք ոնյա ն  Լի պարիտ  Գև որգի (1909 թ .  Ղա րա քի լիս ա

( Վա նաձոր) - 1976 թ.  Երևան )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1969 թ.), պ րո ֆեսոր (1970 թ.), 

«Նաիրիտ» ԳԱՄ-ի (Պոլիմերների համամիութենական գիտահետազոտական 

ինստիտուտի (ՊՀԳՀԻ))  լա բո րա տոր իայի  

վարիչ (1958-1970 թթ.),

ԵՊ Հ  ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1972-1976 թթ.)

Պրոֆ. Լ . Մ ելք ոն յանը  եղել է  պո լիմ եր ների  ֆի զի կական  քիմ իայի 

բ նա գա վառի  խոշոր  տե սաբան  և  ճան աչված մ աս նագետ: 1938 թ.  

 ԵՊՀ-ն ավարտել է  գե րազ անցո ւթյամբ : Դեռևս հ ին գերորդ կո ւրսում 

ն շան ակվել է  աս իստենտ :  Համ ալ սա րանը  ավ ար տելուց  հետո  աշ-
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խատել է  որպես  ավագ  դա սախոս, ց ու ցա բե րելով մ ան կավ ար ժական 

մեծ  տաղանդ,  կա տա րելով նաև  գի տական  աշ խատանք :  Կա մավոր 

մ ասն ակցել  է Հ այ րե նական  պա տեր ազմին, ծանր  վի րավ որ վելուց 

 հետո  զորա ցրվել է  և  վե րադ արձել  Երևան,  շարու նա կելով  ուսո ւմ նա-

գի տական գ ործ ունեո ւթյ ունը ԵՊՀ-ում  և  Պո լիտ եխ նիկ ինստիտուտում  

ա վելի քան 25  տարի: 1954 թ. դ արձել է  քիմ իական  գիտություն ների 

թ եկ նածու:  Այն ուհետև  աշ խատել է  Եր ևանի կաուչուկի գ որ ծա րանում,  

եղել  է  Պո լիմ եր ների  հա մամի ու թե նական  գի տա հե տա զո տական ի նս-

տիտ ուտի (ՊՀԳՀԻ)  պո լիմ եր ների  և  լատե քս ների  ֆի զի կա քիմ իական 

 հե տա զոտո ւթյո ւն ների  լա բո րա տորիայի  վարիչ (1958-1970 թթ.), մ իա-

ժա մանակ  հա մա տեղո ւթյամբ  դա սա խոսել է ԵՊ Հ  ֆի զի կական  և 

 կոլոի դային  քիմ իայի  ամբ իոնում (նա և  Պո լիտ եխնիկ ի նս տիտ ուտում) 

 որպես պ րո ֆեսոր:  Բա ցահայտել է կա ուչո ւկ ների  և  լատե քս ների ս ին-

թեզի  օ րի նա չափո ւթյո ւն ները  էմո ւլսիայում  պո լիմ երման  ե ղա նակով: 

Այդ  աշ խատա նք ների ա րդյու նք ներով 1969 թ. պա շտ պանել է դ ոկ տո-

րական թեզ, իսկ 1970 թ. դ արձել է պ րո ֆեսոր:  

Ն ա Խոր հր դայի ն Միո ւթյ ունում հա յտնի էր  որպես  պո լիմ եր ների 

 և  լատե քս ների (հ ատ կապես` ք լոր ոպ րե նային)  քիմիայի  խոշոր մ աս-

նագետ:  Նրա  գի տական  աշ խատա նք ները  վե րաբերում են  էմուլսիա-

յում  մո նոմ եր ների  հոմո-  և  հա մա պո լիմ երման գործընթացների  ուսո ւմ-

նա սիրո ւթյո ւն ներին:  Պրոֆ. Լ . Մ ելք ոն յանը  ա ռաջ արկել է նոր  թ եր մո-

դի նա մի կորեն հ իմ նավ որված  տեսություն  էմուլս իայում  պո լիմ երման 

բ նա գա վառում,  հա մաձայն  որի  պո լիմերման հ իմ նական  օջախը էմուլ-

գա տորի  հեղու կբյ ու րե ղային հ իդ րոֆոբ  շերտն է,  որտեղ ստե ղծվում է 

ռեակցիայի  ընթացքի համար  հատուկ պ այմաններ : Պ ար զա բանել է  

էմո ւլս իա ներում մ ակ րո մո լեկուլ ների կ ազ մավ որման  օ րի նաչաություն-

ները,  էմո ւլ գա տորի շ երտի դերն ու  անց ան կալի ե րկրոր դական պ րո-

ցես ների կանխման հ նա րա վորո ւթյո ւն ները : Նա  ա ռաջարկել է նաև 

բա րձ րորակ ք լորոպ րե նային կա ուչո ւկ ների  և  լատե քս ների ստացման 

շատ հեշտ (դյուրին)  ի րա կան ացվող  արտադրական  ե ղանակներ,  

որոնք  ժա մա նակին ներ դրվել են  «Ն աիրիտ» ԳԱՄ-ում: 

Պրոֆ. Լ . Մ ելք ոն յանը,  որպես ՀՀ-ում  պո լիմ եր ների  քիմ իայի բ նա-

գա վառի  լա վագույն մ աս նագետ,  « Պո լիմ եր ների  ֆի զի կա քիմիա»  

առ ար կայից   թե՛ ԵՊՀ-ում, թե ՛  Պո լիտ եխ նիկում երկար  տա րիներ 

դա սա խոսո ւթյո ւններ է կ ար դացել :  Աճ եցրել է տա սնյակ  որ ակյալ 
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կ ադրեր :  Հե ղինակ է  ա վելի քան 90 հ ոդվ ած ի, 65 հ աշվ ետվո ւթյան , 7 

 հե ղի նա կային վ կա յակ ան ի:  Եղել է մ աս նա գի տակա ն խ որհու րդ ների 

 անդամ ԵՊՀ-ում  և  Պո լիտ եխ նիկում, նաև  զա նազան  գի տական կ ազ-

մակ երպո ւթյո ւն ների  անդամ,  «Հ այ կական  քիմ իական հ ան դեսի» 

խմբագրական խորհրդի  անդամ : Պա րգևա տրվել է  «Աշ խատ ան քայի ն 

կ արմիր դ րոշի» շք ան շանով,  երեք  մե դալով:

Պրոֆ. Լ . Մ ելք ոն յանը կ արևոր հետք է  թողել  պո լիմ եր ների  քիմ իայի 

 ֆի զի կա քիմ իական  հե տա զոտո ւթյո ւն ների  ուսո ւմ նա գի տական  և  կի-

րա ռական բ նա գավ առ ներում:

4 . Բ եյլ երյա ն  Նորայ ր Մ ան վելի (1929 թ. Կա հիրե,  Եգ իպտոս )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1974 թ.), պ րո ֆեսոր (1975 թ.), 

ՀՀ ԻԳԱ  ա կա դե միկոս (2009 թ.),

ԵՊ Հ  ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1976-2000 թթ.)

Ն . Բ եյլ եր յանը  ֆի զի կական  քիմ իայի  ուսո ւմնա գի տական  աշ-

խատա նք ների բ նա գա վառում մեր հ ան րա պետո ւթյան  ա մե նա բա-

նիմաց, թրծված  և բ ազ մակ ող մանի զ ար գացած ու  ճան աչված գ իտ-

նակ ան ներից է, ով  երկար  տա րիներ  աշ խատել է ԵՊՀ-ում (1953-2011 

թթ.) :  Լի նելո վ  Քիմ իական  ֆակո ւլ տետի ֆ իզ քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ՝ 

էլ  ա վելի է զ արգ ացրել ու բա րձր ացրել  ֆի զի կական  քիմ իայի  ուսո ւմ-

նա գի տական ու ղղ վածո ւթյ ունը՝ պ ահ պա նելով  ամբիոնի  հա մամի ու-

թե նական  և  միջ ազ գային բարձր  մակ ար դակը:

Ն . Բ եյլ եր յանը ծնվել է 1929 թ.  Եգ իպ տոս ի  Կա հիրե  քա ղաքում, 1947 

թ.  գե րազ անցո ւթյամբ  ավ արտել  է  Կա հիրե ի  Գալու ստյան  ազ գային 

վ ար ժա րանը  և նույն թ վա կանին  ըն տա նիքով ն երգ աղթե լ Խորհրդայի ն 

 Հայ աստան: 1948-1953 թթ.  սո վորել  և  գե րազ անցությամբ  ավ արտել է 

ԵՊ Հ քիմ իական  ֆակո ւլ տետի ֆ իզ քիմ իայի  բա ժինը  և  ամբ իոնի  վարիչ 

պրոֆ. Հ . Չ ալթ իկ յանի ղեկավարությամբ  աշ խատ անքի է ներգրավվել 

ֆ իզ իկական քիմ իայի  ամբ իոնում,  որտեղ  աս իստ ենտից (1953 թ.) 

 հասել է պ րո ֆե սորի (1975 թ.)  և  ամբ իոնի  վա րիչի պ աշ տոնների : 

Նա  ազատ  տի րա պետում է մ այ րենիից  բացի ևս 4  լեզ ու ների` ֆրան-

սե րենի, ա նգ լե րենի,  ա րա բե րենի  և ռ ու սե րենի:  Ու սա նո ղական 

 տարիներից մեծ  հակում է  ու նեցել  դեպի  գի տա հե տա զո տական  աշ-

խատա նք ները,  ինչը ա ննկատ չի մ նացել այն  ժա մանակվա  ամբ իոնի 
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 վարիչ պ րո ֆեսո ր Չ ալթ իկ յանի կ ողմից, ով ներգրավել է Ն . Բ եյլ եր-

յանին  ամբ իոնի  ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատանք ներին : Հ ատ կապես 

ա րդյ ու նավետ դ արձավ նրա գ ործ ունեությ ունը  ամբիոնում 1959 թ.-ին, 

եր բ Չ ալթ իկ յանի ջ ան քերով  ամբ իոնին կից ստեղծվեց  հա մամի ու թե-

նական մա սշ տաբի ̀  Պո լիմերման պ րոց ես ների  կի նե տի կայի պր ոբ-

լե մային գիտահետազոտական  լա բո րա տորիան,  որի  ա ռաջին  վա-

րիչը դ արձավ (1959 թ.) Ն . Բ եյլ եր յանը : Նա  քիմ իական  գիտո ւթյո ւն-

ների թ եկ նածու է դ արձել 1964 թ., դ ոկտոր` 1974 թ., պ րո ֆեսոր` 1975 

թ.,  աշ խատել է  Պր ոբ լե մային  լա բո րա տոր իայի  գի տական  ղե կավար` 

1976-1995 թթ.,  ամբ իոնի  վարիչ` 1976-2000 թթ. :  Հե ղինակ է ե րկ հատոր`  

« Քիմ իական  կի նե տիկա» (1978 թ., 1980 թթ.) և  « Ֆի զի կական  քիմիա» 

(2016 թ., 2016 թթ.) բ ու հական  դասա գր քերի: 

Պետք է շ եշտել, որ պրոֆ. Ն.Մ . Բ եյլ եր յանը բ ազմ աբնույթ, պրպտող 

մտքի տեր գ իտ նական է, իր  երբ եմնի  ղե կավար Հ . Չ ալթիկ յանի  ար-

ժանի հ ետևո րդ ներից  մեկը:  Պրոֆ. Ն.Մ. Բ եյլ եր յանը իր գ ործունեության 

 ընթ ացքում հ րա տա րակել է  ա վելի քան 700  աշ խատո ւթյուն,  եղել է 

 բազում  գի տական խ որհուրդ ների  անդամ, ն եր կայումս  շար ու նակում 

է իր  ակտիվ մ աս նա գի տական  հետաք րքրո ւթյո ւն ները: 

Նա  ֆի զի կական  քիմ իայի,  քիմ իական  կի նե տի կայի  և  կա տա լիզի, 

 պեր օքս իդ ների  քիմ իայի,  պո լի մե րային պ րոց ես ների  կի նե տի կայի 

ո ւղղո ւթյո ւն ների չ գե րազա նցված  և  խոշոր մ աս նագ ետ ներից է:

5 . Մ արգ արյա ն  Շիրազ  Ալ եքսա նդրի

(1947 թ.   Քա րաշե ն, Զ ան գեզուր )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1989 թ.), պ րո ֆեսոր (2002 թ.),

ԵՊ Հ  ֆի զի կական  և  կոլ ոի դային  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ 

(2000 թ.  առ այսօր)

 Ծնվել է Հ Հ  Գո րիսի շր ջան ի  Քա րաշեն գյ ուղում (14.04.1947 թ.), 1965 

թ.-ին  ավ ար տել է  Եր ևանի  Կրու պս կա յայի  անվան թիվ 19 դպրոցը, 

իսկ 1970 թ.-ին` ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը: 1970-1974 թ թ.  եղել  է 

Մոսկ վայ ի  քիմ իական  ֆի զի կայի ի նս տիտ ուտի  աս պիր անտ: 197 5 թ. 

պա շտպանել է թ եկ նա ծո ւական  ա տե նա խոսո ւթյուն « ֆի զի կական 

 քիմիա» մ աս նա գիտո ւթյամբ: 

1974-1988  թթ.  աշ խատել է ԵՊՀ  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ-
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իոնի  պր ոբ լե մային  լա բո րա տոր իայում, սկզբում  որպես կրտսեր 

 գիտ աշ խատող, իսկ 1977-1989 թթ.`  ավագ  գիտ աշ խատող: 198 9 թ. 

 Դոնի Ռ ոս տովի  ֆի զի կական  օր գա նական  քիմ իայի ի նս տիտ ուտում 

պաշտպանել է դ ոկ տո րական  ա տե նա խոսություն  «Սո ւլֆ օքս իդ-

ների, սո ւլֆ իդ ների,  եթ եր ների  և  ամ ին ների մ իջ մո լեկ ու լային  փոխ ազ-

դեցությո ւն ները  և ռեակց իա ները»  թե մայով, իսկ 200 2 թ. ս տացել է պ րո-

ֆե սորի  գի տական  կոչում: 200 0 թ.-ից Շ . Մ արգ ար յանը զ բաղեցնում 

է  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վա րիչի պ աշ տոնը, իսկ 2005  թ.-ից 

 ղե կա վարում է նաև  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնին կից  բա զային 

գիտահետազոտական  լա բո րա տորիան :

 Բացի  ուսո ւմ նական գ ործ ըն թացից Շ . Մարգար յանը  շար ու նա-

կաբար  վարում է նաև  գի տական բուռն գ ործ ունեո ւթյուն :  Գի տական 

պ ար բե րակ ան ներում հ րա պա րակել է  ա վելի քան 230  գի տական  աշ-

խատո ւթյո ւններ,  միջ ազ գային  գի տա ժող ով ների բ ազ մաթիվ  թեզիսներ, 

 հա մա հե ղինակ է 4  դասա գրքի և 5  ար տոն ագրի: 200 3 թ. լույս է  տեսել 

նրա  « Մո լեկ ու լային սպե կտր ոս կոպիա»  ուսում նական ձ եռն արկը, իսկ 

2009 թ. և 2013 թ . նրա  հա մա հե ղի նակո ւթյամբ  «Փ որ ձա րա րական  ֆի-

զի կական  քիմիա» և  «Փ որ ձա րա րական  կոլոիդ  քիմիա»  ուսո ւմ նական 

ձ եռնա րկ ները  որպե ս  Ֆի զի կական  և  կոլոիդային  քիմիա  դաս ընթաց-

ների  լա բո րատոր  պար ապմու նք ների  դասա գրքեր: Շ . Մ արգար յանի 

 ղե կա վարո ւթյամբ 12 անձ դ արձել են  գիտության թ եկ նածու  և  մեկը` 

 գիտո ւթյան դ ոկտոր : Նա 1992-2004 թթ.  եղել  է  Հայաս տանի  քիմ իական 

հ ան դեսի, իսկ 2000-2006 թթ.` ԵՊՀ  գի տական  տե ղեկ ագրի (բ նական 

 գիտո ւթյո ւններ) խմբ ագ րական խ որհու րդ ների  անդամ: 2002-2006 թթ. 

Շ . Մ արգ ար յանը  եղել է ԲՈՀ-ի  գի տական  աս տիճ աններ շն որհող մ աս-

նա գի տական խոր հրդի  անդամ, իսկ 2005-2007 թթ.` ԵՊՀ  մե թո դական 

խոր հրդի  անդամ: 

Շ . Մ արգ ար յանի  գի տական  հետաք րքրո ւթյո ւն ների հ իմ նական 

ո ւղղո ւթյո ւններն են`  քիմ իական  և կ են սա բա նական  հա մակ ար գերի 

 ֆի զի կա քիմ իական  հե տա զոտո ւթյո ւն ները,  մո լեկ ու լային  փոխ ազ-

դեցո ւթյո ւն ների  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ները սպե կտր ոս կոպ իական  և 

 տե սական  ե ղան ակ ներով:  Նրա գ ործ ունեո ւթյան շն որհիվ ՀՀ-ում 

 ֆի զի կական  քիմ իայի  ոլորտում զ արգ ացվել են  ժա մա նա կակից 

ո ւղղությո ւններ` դ իէլե կտրիկ  ռել աք սա ցային սպե կտր ոս կոպիան  և  մո-

լեկ ու լային ֆլո ուր եսց ենցիան:  Նրա  ղե կա վարո ւթյամբ ն եր կայ ացրած 
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 միջ ազ գային  հա մագ ործ ակցո ւթյան ծր ագ րերը  ար ժա նացել են մի 

շարք դ րամ աշնո րհ ների: 

Իր  գիտա ուսո ւմ նական ա րդյ ու նավետ գ ործ ունեո ւթյան  համար 

Շ.Ա . Մ արգ ար յանը  ար ժա նացել է մի շարք պար գև ների. 2002 թ. ՀՀ 

 նա խա գահի մր ցանակ, 2010 թ.  Բ նա գիտո ւթյան  աս պա րեզում ՀՀ  լա-

վագույն  գի տական  աշ խատ անքի մր ցանակ, իսկ 2013, 2014 և 2016 

թթ.` «Ա րդյ ու նավետ  գիտ աշ խատող» մրցո ւյթի հ աղթող: 2017 թ. պ րո-

ֆեսոր Շ.Ա . Մ արգ ար յանը  ար ժա նացել է ՀՀ  կա ռա վարության բարձր 

պա րգևի`  «Ա նանի ա  Շի րա կացի»  մե դալի:  Պրոֆ .  Շիրա զ Մ արգ ար-

յանը,  որպես  ամբ իոնի  վարիչ և  պ րո ֆեսոր,  շար ու նակում է  ակտիվ 

 ուսո ւմ նա գի տական գ ործ ունեո ւթյ ունը: 
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III-2-4.  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբիոն (1923 -2019 թթ.)

Ի նչպես  արդեն նշվել է Հայաստանի  համ ալ սա րանում պրոֆ. 

 Լ.  Ռոտին յանի կ ողմից 1923 թ . կ ազ մակե րպվել է  Ան օր գա նական և  

ա նա լիտիկ  քիմ իայի  հա մատեղ  ա ռաջին  ամբ իոնը,  որի  ա ռաջին  վա-

րիչը  եղել է հենց  ինքը` պրոֆ Լ .  Ռոտ ին յանը:  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի 

 ամբ իոնում պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանի  ղե կա վարո ւթյամբ  կատ արվել են 

 հա մա պատասխան  քիմ իական  ա նալ իզ ների հա յտնի  ե ղան ակ ների 

յ ու րացումը  և  կի րառումը:  Ամբ իոնի փ որ ձա րա րական  էլե կտ րա-

քիմիական  ե ղան ակ ների մշ ակման  և ներ դրման  աշ խատա նք ներին 

նպ աստել է ռուս հա յտնի  ա նա լիտիկ  ա կա դե միկոս Ի.  Ա լի մա րինը: 

1938 թ.   համ ալ սա րանի  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ դ արձավ 

քիմ. գիտ. թ եկ նածու Վ .  Թա ռա յանը, ով մինչ այդ  աշ խատում էր պրոֆ. 

Լ .  Ռոտ ին յանի կ ազ մակերպա ծ Ժողտ նտխորհ ի կե նտ րո նական 

 քիմիական  լա բորիա տոր իայում  որպես  ա նա լիտիկ- քի միկոս, բ աժնի 

 վարիչ:  Պրոֆ. Լ .  Ռոտ ին յանի  եր աշ խա վորո ւթյամբ 1937 թ. նա  տե-

ղափ ոխվել է ԵՊՀ և 1938 թ. ն շան ակվել  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի 

 վարիչ:

 Ամբ իոնի  վա րիչի պ աշ տոնում Վ .  Թա ռա յանը  աշ խատել է  երեք 

 ժա մա նակահատվածով` 1938-1942, 1946-1954, 1962-1977 թ թ.: 

 Ամբ իոնի  վա րիչո ւթյան  ա ռաջին շր ջանում Վ .  Թա ռա յանը  ի րա-

կան ացրել է պրոֆ. Լ. Ա .  Ռոտ ին յանի  ա ռաջ արկած նստ եցման  և 

կոմպլ եք սա գոյ ացման մի շարք ռե ակց իա ների  պոտ են ցա չա փական 

 հե տա զոտություններ, մշակվել են  սի լիկա թթվի,  ալյ ու մինի ումի,  բե-

րիլիումի,  կա պարի,  թորիումի  և այլ տ ար րերի  որ ոշման  քա նա կական  

ե ղանակները:  Ամբիոնի  վա րիչո ւթյան ե րկրորդ  ժա մա նակա շր ջանում 

Վ .  Թա ռա յանի  ղե կա վարո ւթյամբ հիմք դրվեց  ծա վա լա չա փական  

ա նա լիզի նոր  ե ղա նակի` մ երկ ու րո ռեդո ւկ տոմ ետր իայի մշակ մանը: 

Այդ ո ւղղո ւթյամբ  կատար վեցին  հետա քրքիր  և գո րծ նական ն շա-

նակություն  ու նեցող  աշ խատանքներ,  որոնց ա րդյու նք ների  հիման 

վրա հ րա տարակվեց Վ .  Թա ռա յանի  «Մ երկ ու րո ռեդո ւկ տոմ ետրիա» 

(ռ ու սերեն)  մեն ագրությ ունը (1958 թ.):  Ամբ իոնում  շար ունակ-

վեցին  ա վելի զ ար գանալ գիտահետազոտական  աշ խատա նք ները, 

սկսեցին  կատ արվել նաև հ ազվագյուտ և  ցրված տ ար րերի և  դրանց 

մ իացություն ների  ա նա լիտիկ  ուսո ւմ նա սիրո ւթյուն ները:  Ստացված 
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ա րդյու նք ների  հիման վրա հ րա տար ակվեց (ռ ու սերեն) ՀՀ ԳԱ 

թղթակից անդամ Վ .  Թա ռա յանի ե րկրորդ  մեն ագրությ ունը (1965 թ.)`  

« Ռենի ումի  ա նա լիտիկ  քիմիան»:  Նրա  ամբ իոնի  վա րիչո ւթյան  երրորդ 

շր ջանում ներդրվեցին և  ամբ իոնում զ արգ ացան  քիմ իական  ա նա լիզի 

նոր  ե ղան ակներ:  Պրոֆ. Վ .  Թա ռայանն ու  դոց. Ե . Հ ովսեփ յանը   կի րա-

ռելով  օր գա նական ն երկ անյ ութեր մշակեցին լուծահանման միջոցով 

հազվագույտ և ցրված տարրերի որոշման արդյունավետ եղանակ: 

 Ամբ իոնում մշ ակվեց  և հ իմնա դրվեց  ա նա լիզի նր բաշերտ ք րո մատ ոգ-

րաֆ իայի  ե ղա նակը  ամբ իոնի  դոցենտ,  հե տա գայում դ ոկտոր, պ րո-

ֆեսոր Դ . Գ այբ ակ յանի (1927-2003 թթ.) կ ողմից: 

1954 թ.  ամբ իոնի  երրորդ  վարիչ է ըն տրվել  քիմ իական  գիտո ւթյուն-

ների դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր Մ . Դ արբ ին յանը:  Պրոֆ. Մ . Դ արբ ին յանի 

 գի տա հե տա զո տական  ուսո ւմ նաս իրման  օբյեկտ է եղել մ ագ նեզի ու-

մական  հայ աստ անյան հ ան քա տես ակ ների  ապ ար ների  ա նա լիզը և  

մ շակ ումը :

Դեռևս պրոֆ. Վ .  Թա ռա յանի  ամբ իոնի  վա րիչո ւթյան  տա րի ներին՝  

Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնում  ծա վալած  ուսո ւմ նա գի տական  աշ-

խատա նք ներում  որպես հ ու սալի  օգ նակ աններ,  բա նիմաց ու շն որհալի 

գ իտ նակ աններ,  որ ակյալ  դա սախ ոսներ են  եղել  դոցե նտներ`  Եվգենյա  

(Ժ ենյա)  Հ ովս եփ յանը ,  Սոն ա Վ արդ ան յանը ,  Գա լին ա  Շապ ոշ նի-

կովան , Ժ ենյ ա   Ա ռստ ամ յանը (1999 թ. դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր),  ա վելի  

ե րի տասարդ  քի միկոս Հ .  Խաչա տր յանը: 

Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  չորրորդ  վարիչ է ըն տրվել  ամբ իոնի 

 դա սախոս,  քիմ .  գիտ. թ եկ նածու,  դոցենտ Ե . Հ ովսեփ յանը, ով  աշ-

խատել է այդ պ աշ տոնում 1978-1983 թթ. : Նա նպ աստել է  ա նա լիտիկ 

 քիմ իայի զ արգ աց մանը, հ րա տա րակել է հ արյ ուրից  ա վելի  գի տական 

 աշ խատա նքներ նվ իրված ՀՀ  ընդ երքի հ ազվ ագյուտ և  ցրված տ ար-

րերի մ իկ րո քան ակ ների  որ ոշ մանը, լ ու ծահ անման-լ ու սա չա փական, 

 ամ պե րա չա փական  և այլ  ե ղան ակ ների մշ ակմանն ու  կիրառ մանը, 

հ աս նելով բարձր ա րդյու նք ների :  Դոցենտ Ե . Հ ովս եփ յանը նվ իրված 

է  եղել  ե րի տասարդ մ աս նագ ետ ների պ ատրա ստման  և դ աս տի-

րակության գ ործին,  օգնել է  ամբ իոնի  աս պիրա նտ ների  աշ խատա նք-

ների  կատ ար մանը (այդ թվում նաև  արտեր կր ներից): 

Առա նձ նապես պետք է շ եշտել մեր հ ան րա պետո ւթյան  լա վագույն  

ա նա լիտիկ- քի միկ ոս ներից  եր կար ամյա  դա սախոս, քիմ .  գիտ. թ եկ-
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նածու, պրոֆ.  Ա ղաս ի  Գա րե գին ի Ք անք ան յանին (1904-1999 թթ.) : Մեծ  

եղ եռնի  ար հավ իրքը  տեսա ծ  վանեցի փա խս տական  ե րի տասարդը  

ավ արտել է  համ ալ սա րանի  Գյ ուղա տն տե սական  ֆակո ւլ տետը  և  աշ-

խատ անքի  տե ղավ որվել  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնում  որպես  լա-

բորանտ,  ապա  աս իստենտ: 1933-1935 թթ.  սո վորել  է  Լենի նգ րադի 

 համ ալ սա րանի  աս պիր անտ ու րայում, և 1939 թ. պա շտ պանել թ եկ-

նա ծո ւական  թեզը ու  վե րադ արձել  հա րազատ  համ ալ սարան  և  շարու-

նակել  աշ խատել  Անա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնում  որպես  դոցենտ 

(1941 թ.):  Հա մա տեղությամբ  աշ խատել է նաև  Գյուղա տնտե սական 

ի նս տիտ ուտում և Գ Ա  քիմ իայի ի նս տիտ ուտում, իս կ Հ այ րե նական 

 պա տերազմի  ժա մանակ  եղել է  աշխ ար հա զո րային,  կա տարել է  պա-

հա կային  ծա ռայություն : Նա ՀՀ  ո րա կական  ա նա լիտիկ  քիմ իայի 

գծով  տաղ ան դավոր մ աս նագետ ներից էր, մեծ խ ան դա վառո ւթյամբ 

 հա նելու կային ձ ևերով  ու սան ող ներին  ուս ու ցանում էր  ա նա լիտիկ 

 քիմիայի նր բագույն գաղտնիք ները:  Հպ արտություն էր ներ շնչում այդ 

փ ոք րամ արմին,  իմաստուն,  ազնիվ ու  շիտակ մարդ-գ իտ նական  քի մի-

կոսը,  որին հ արգում  և պ աշտում էին  բո լորը`  ու սան ող ները,  դա սախ ոս-

ները  և  իրեն  ճա նաչ ող ները:  Հ րա տա րակել է 150-ից  ա վելի  գի տական 

հ ոդվ ածներ , որոնք  վե րաբ երում են ն եր մե տա ղական մ իացություն ների 

ստ ացմանն ու  հե տազ ոտ մանը, նաև նր բաշերտ ք րո մատոգրաֆիական 

 ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ներին  և այլն : Մ այ րենի լ եզվով  և  գե ղեցիկ  ոճով 

 շար ադրել է  ո րա կական  քիմիական  ա նա լիզի  տե սական  և գո րծ-

նական  ուսո ւմ նական չորս ձ եռնա րկներ,  որոնք  իրենց  ար ժեքը չեն 

կո րցրել առ  այսօր:  Դրանք են`  «Ա նա լիտիկ  քիմիայի խնդ իրներ  և 

վ արժո ւթյո ւններ» (1974 թ.),  «Ո րա կական  քիմիայի  ա նա լիզի գո րծ-

նական  աշ խատա նքներ» (1977 թ.),  «Ո րա կական  ա նա լիզի  տե սական 

 հիմու նքներ» (1979 թ.),  «Վ երլ ու ծական  քիմ իայի ծր ագրավ որված 

խնդ իր ների  ժո ղո վածու» (1984 թ.),  « Քիմ իական  ա նա լիզի  հիմու նք-

ները» (1985 թ.): 

Ա . Ք անք ան յանը  եղել է յ ու րա հատուկ  դա սախոս,  իս կական հայ 

մ տա վո րական,  ակտիվ  հա սա րա կական գ ործիչ՝  համալ սա րանի 

ա րհ կո միտեի  նա խագահ,  աշ խատ անքի պա շտ պանո ւթյան բ աժնի 

 վարիչ ,  վերա հս կողո ւթյան խմբի  նա խագահ, շուրջ 40  տար ի  Քիմ իայի 

 ֆակուլ տետ ի  գի տակա ն խոր հրդի  գի տական ք արտ ուղար:  Եղել է ՀՀ 

 գիտո ւթյան վ աս տա կավոր գ ործիչ (1970 թ.):  Որպես  բարի  և լավ մարդ 
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Ա ստված նրան պա րգևել էր շատ  երկար  և  փա ռավոր կյանք:

ԵՊՀ  առ անձին գ ործող  ա նա լիտիկ (վ երլ ու ծական)  քիմիայի վ երջին՝ 

հ ին գերորդ,  ամբ իոնի  վարիչ  (1983-2013 թթ.) եղել  է Հ ամբարձու մ 

Գո ւր գեն ի  Խաչա տր յանը:  Նրա  ղե կա վարո ւթյամբ տ արվել են 

գիտահետազոտական  աշ խատա նքներ տ արբեր ո ւղղությո ւն ներով` 

նոր  ե ղան ակ ների մ շակում  օր գա նական ն երկ անյ ու թերի  կիր առմամբ 

(քիմ. գիտ. դոկտոր Ժ.  Առո ւստ ամյան, քիմ .  գիտ. թ եկ նածու Ջ .  Մի-

քայելյան  և  ուր իշներ), գազքրո մատ ոգ րաֆ իական  ե ղա նակի մ շակում  

և  օգ տագ ործում (քիմ. գիտ. դոկտոր Ս . Հ այ րապ ետյան), սպե կտր ոս-

կոպ իական  որոշ  ե ղան ակ ների ներդնում : Պրոֆ. Հ. Խաչատրյանը 

 հա ջողո ւթյամբ  շար ու նակում է  ա նա լիտիկ  քիմ իայի ո ւղղո ւթյամբ 

 ուսում նա գի տական  աշ խատա նք ները մի աս նական`  Ան օր գա նական 

և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնում :  Գի տական  հե տա զոտո ւթյո ւնների 

ո ւղղո ւթյո ւն ներն են` հ ազվ ագյուտ և  ցրված տ ար րերի, թ ու նավոր ծանր 

 մետ աղ ների,  ազնիվ  մետ աղ ների  որ ոշման  օպ տի կական  և  էլե կտ րա-

քիմ իական  ե ղան ակ ների մ շակում,  հեղ ու կային ք րո մատ ոգ րաֆ իայի 

 համար նոր կ լան իչ ների ս տացում, կ են սա բա նորեն  ակտիվ նյ ու թերի 

մա քրման  և  բաժ անման  համար դրանց  կի րառում:
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III-2-4-1.  Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ները և  

նրանց կ ենս ագրո ւթյո ւն ները 1923-2019 թթ.

1.  Ռոտ ինյան  Լևոն  Ալ եքսա նդրի (1879-1964 թթ.), 1923-1938  թթ. 

(Անօրգանական և  անալիտիկ քիմիայի  ամբիոն), 1942-1946 թթ. 

 (Անալիտիկ քիմիայի  ամբիոն )

 2. Թա ռայա ն Վ եր գին ե  Մա կարի (1905-1985 թթ.), 1938-1942 թթ., 

1946-1954 թթ., 1962-1977 թթ. 

3. Դ արբ ինյա ն  Մա միկո ն Վ ար դանի (1908-1969 թթ.), 1954-1962 թթ.  

4.  Հ ովս եփյան  Եվգ ենյա  Ն շանի (1923-1992 թթ.), 1977-1983 թթ.  

 5. Խաչա տրյա ն Հ ամբ արձու մ Գո ւր գենի (1948 թ.), 1983-2013 թթ. 

6.  Հարո ւթյո ւնյա ն  Ռոմի կ Ս ու րենի (1946 թ.), 2013-2018 թթ. 

 (Անօրգանական և  անալիտիկ քիմիայի  ամբիոն) 

7. Մ արտ իրյան  Արմեն  Իգ նատ իոսի (1959 թ.), 2018 թ. առ այսօր 

 (Անօրգանական և  անալիտիկ քիմիայի  ամբիոն)

1 .  Ռոտ ինյան  Լևոն  Ալ եքսա նդրի  

Կ ենս ագրո ւթյ ունը՝  Ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի վաի րչ ների 

կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բ աժնում: 

2 .  Թա ռայա ն Վ եր գին ե  Մա կարի  

Կ ենս ագրո ւթյ ունը՝  դեկ ան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բաժնում: 

3 . Դ արբ ինյա ն  Մա միկո ն Վ ար դանի  

Կ ենս ագրո ւթյ ունը՝  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ների 

կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բաժնում:

4 . Հ ովս եփյան  Եվգ ենյա  Ն շանի (1923 թ.  Երևան - 1992 թ.  Երևան )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների թ եկ նածու (1955 թ.),  դոցենտ (1961 թ.),

ԵՊՀ  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1977-1983 թթ.)

 Ծնվել է 1923 թ.  Եր ևանում՝  ծա ռա յողի  ըն տա նիքում:  Ավ արտել է 

 Երևանի Մ . Գ որկու  անվան դպ րոցը և 1941 թ .  ընդո ւնվել ԵՊ Հ  քիմիայի 

 ֆակո ւլ տետը, որն  ավ ար տելուց  հետո 1946 թ.  աշ խատանքի է  անցել  

Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնում  որպես  լա բորանտ (1946-1948 թթ.),  
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ապա  աս իստենտ (1948-1961 թթ.): 1949 թ.  ընդո ւնվել է  համ ալ սա րան ի 

 Քիմ իական  ֆակո ւլ տետի  աս պիր անտ ուրան պրոֆ. Վ.Մ .  Թա ռա յանի 

 ղե կա վարո ւթյամբ՝  կա տա րելով  գի տական  աշ խատանք նվ իրված  սի-

լի կա տային  ապ ար ներում  ալյ ու մինի  որ ոշման  ե ղան ակ ների մշ ակ-

մանը,  որոնք  ամփ ոփվել են նրա թ եկ նա ծո ւական  թեզում (1955 թ.), 

1961-1992 թթ.  աշ խատել է  որպես  ամբ իոնի  դոցենտ: 1977 թ. ըն տրվել 

է Ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ  և  աշ խատել այդ պ աշ տոնում 

մինչև 1983 թ.:  Աշ խատ ան քային վ երջին  տա րի ներին նա մ շակել է  

ա նա լիզի նոր  ե ղան ակներ ՀՀ-ում ս ինթ եզվող  և  կիրառվող պ ես տիցիդ-

ների  և հ եր բից իդ ների  որ ոշման  համար :  Գի տամ ան կավար ժական 

գ ործ ըն թացին զ ու գահեռ նա  ակտիվ մ ասն ակցել է ՀՀ  և  համալ սա-

րանի  հա սա րա կական կյ անքին`  եղել է  Երևանի  քա ղա քային խորհրդի 

պ ատ գա մավոր (1967-1969 թթ.),  երկար  տա րիներ  եղել է  ֆակուլ տետ ի 

խոր հրդի  անդամ  և  գի տական ք արտ ուղար, պարգևա տրվել է Հ Հ  Գե-

րագույն խոր հրդի պ ատվ ոգրով:  

 Դոցենտ  Եվգ ենյա  Ն շան ի Հ ովս եփ յանը  եղել է  ազնիվ ու  բարի ա նձ-

նա վորո ւթյուն, իր գ ործին նվ իրված  դա սախոս, հմուտ  և գ ործո ւնյա  քի-

միկոս-մ աս նագետ:

 

5 .  Խաչա տրյա ն Հ ամբ արձու մ Գո ւր գենի (1948 թ. Վաղարշապատ)
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1998 թթ.), պ րո ֆեսոր (2000 թթ.), 

ՀՀ ԻԱ  ա կա դե միկոս (2012 թթ.),

ԵՊՀ  անա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1983-2013 թթ.)

Ծնվել է 1948 թ.  Վաղարշապատում զ ին ծա ռայող-ս պայի  ըն տա-

նիքում: Հ .  Խաչա տր յանը 1965 թ.  ոսկե  մե դալով  ավ արտել է  Եր ևանի 

№122 մ իջ նակարգ դպ րոցը, իսկ 1970 թ.՝  ԵՊՀ- ի  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը 

կ արմիր դ իպ լոմով  և  ան մի ջապես  ընդո ւնվել նույն  ֆակո ւլ տետի  աս-

պիր անտ ուրան  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնում:  Ամբ իոնի  վարիչ Վ . 

 Թա ռա յանի կ ողմից գ ործո ւղվել  է Կիև ու թ եկ նա ծո ւական  թեզը  կա-

տարե լ  Կիևի ԳԱ Լ .  Պիսարժ ևսկու  անվան  ֆի զի կական  քիմ իայի ի նս-

տիտ ուտում,  որը պա շտ պանել է 1974 թ .  Կիևում :  Վե րադ արձել է և  աշ-

խատել  ԵՊՀ ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնում  որպես  գիտ աշ խատող: 

1976-1983 թթ.  աշ խատել  է  Քիմ իական ռե ակտ իվ ների  և  Հատուկ 

մ աքրո ւթյան նյ ու թեր ի  հա մամի ու թե նական գիտահետազոտական 
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ի նս տիտ ուտի  ան օր գա նական նյ ու թերի  երև անյան  բաժ անմո ւնքում 

 որպես  ավագ  գիտ աշ խատող,  ապա բաժնի  վարիչ: Ա յդտեղ կ ազ-

մակերպել ու  ղե կա վարել է  ա նա լիզի գ որ ծի քային  ե ղան ակ ների  լա բո-

րա տորիան: 1983 թ.  նոյ եմ բերին ըն տրվել է ԵՊՀ  ա նա լիտիկ  քիմ իայի 

 ամբ իոնի  վարիչ  և այդ պ աշ տոնում  աշ խատել է մինչ  ամբ իոնը  Ան օր-

գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնին մ իա վո րելը (2013 թ.) : Ն եր կայումս նա  

Ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի  ամբ իոնի պ րո ֆեսոր է : Ունի 

200-ից  ա վելի հ րա տար ակված  աշ խատո ւթյո ւններ, 8  հե ղի նա կային  

ի րավո ւնքի վ կա յագիր:  Եղել է  միջ ազ գային  և  տե ղական դ րամ աշնորհ-

ների  գի տական  ղե կավար  և  պատ աս խա նատու  կա տարող:  Պրոֆ. 

Հ .  Խաչա տր յանը 2006 թ.  ար ժա նացել է Հ Հ  նա խա գահի  ա մեն ամյա 

մրցա նակին`  «Բնակա ն  Գիտո ւթյո ւններ»  ան վա նակ արգում: 

Նա  եղել է ԵՊՀ խոր հրդի  անդամ, ն եր կայում ս  Քիմ իայի  ֆակուլ-

տետի խոր հրդի  անդամ է,  « Հայ աս տան ի  քիմ իական հ ան դեսի» 

խմբագրական խորհրդի  անդամ, «ԵՊ Հ  գի տական  տե ղե կագիր» 

հ ան դեսի գլխավոր խմբ ագրի  տե ղակալ:  Պրոֆ. Հ.Գ .  Խաչա տր յանը  

եղել է ԲՈՀ-ի 05 7 մ աս նա գի տակա ն խոր հրդի  նա խա գահի  տե ղակալ և 

ԲՈՀ-ի 01 7 մ աս նա գի տական խոր հրդի  անդամ : Նա բ ազ մակ ող մանի 

զ ար գացած գ իտ նական- քի միկոս է: 

6 .  Հարո ւթյո ւնյա ն  Ռոմի կ Ս ու րենի  

Կ ենս ագրո ւթյ ունը ՝ Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի վաի րչ ների 

կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բ աժնում:

7 . Մ արտ իրյան  Արմեն  Իգ նատ իոսի  

Կ ենս ագրո ւթյ ունը ՝ Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ների 

կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բ աժնում:
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III-2-5 .  Տե սական  քիմ իայի  ամբիոն (1964-2007 թթ. )

 Քիմ իական թ եր մո դի նա մի կայի  և  մո լեկ ուլի  կառո ւյցի (1964-1970 թթ.) ,

 Տե սական  քիմ իայի (1970-1984 թթ.) , 

Տ եխ նի կական  քիմ իայի  և  կա տա լիզի (1987-2004 թթ.), 

  Քիմ իական  ֆի զի կայի (2005-2007 թթ.)

  

 Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի այս  ամբ իոնը (հ եր թական  ան վանո ւմ ներով,  

որը պ այ մա նական  ան վանեն ք  Տե սական  քիմ իայի  ամբիոն)  համ ալ-

սա րանում ստե ղծվել է 1964 թ.  տե սական  քիմ իայի  լա վագույն մ աս-

նագ ետ ներից  մեկի , Խոր հր դային Միո ւթյ ունում և ՀՀ-ում  ճանաչված 

գ իտ նական,  ֆի զիկոս- քի միկոս, տ եխ .  գիտ. դ ոկտոր, պ րո ֆեսո ր  Կարո  

Է րան ի  Խա չատո ւր յանի ջ ան քերով: Ս կզբում  ամբիոնը  անվ անվել 

 է  Քիմ իական թ եր մո դի նա մի կայի  և  մո լեկ ուլի  կառո ւյցի (1964-1970 

թթ.),  ապ ա  Տե սական  քիմիայի (1970-1984 թթ.),  որոնց  վա րիչը  եղել 

է պրոֆ. Կ .  Խա չատուր յանը: 1984 թ .  Տե սական  քիմ իայի  ամբ իոնը 

միացվել է  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբիոնին: 1987 թ.  նորից ձ ևավ որվել 

է  ամբիոնը ̀ Տ եխ նի կական  քիմիա  և  կա տալիզ  անվամբ` պրոֆ.  Աշոտ 

 Վար ազ դատ ի Մ ուշ եղ յանի  ղե կա վարո ւթյամբ (1987-1994 թթ.):  Նրա 

 մահից  հետո այդ  ամբ իոնի  վարիչ ն շան ակվել է դոց.  Գ րիգո ր Գե որգիի  

Գ րիգ որ յանը, ով այդ պ աշ տոնում  աշ խատել է 1994-2002 թթ.: 2002 թ . 

 ամբ իոնի նոր  վարիչ է ըն տրվել նույն  ամբ իոնի պրոֆ . Ս ուրեն  Լ ևոն ի 

 Խառ ատ յանը, մ իա ժա մանակ  շար ու նա կելով  աշ խատե լ  Քիմիական 

 ֆի զի կայի ի նստիտուտում  որպե ս Բարձրջերմաս տի ճա նային ի նքնա-

տար ածվող ս ին թեզի (ԲԻՍ)  լա բո րա տոր իայի  վարիչ : Նա նշված  գի-

տական ո ւղղությ ունը զ ու գա հե ռաբար զ արգացրել է նաև  համ ալ սա-

րանում, իսկ  ամբ իոնի  ան վանումը 2005 թ. փ ոխվել է  « Քիմիական  ֆի-

զիկա»  անվամբ: 2008 թ.  ֆակո ւլ տետի այդ կ արևոր  և բարձր  ուսո ւմ նա-

գի տական  մակ ար դակի  ամբ իոնը  անհ աս կա նալի հ ան գամա նք ներում 

լ ուծ արվեց, իսկ  աշ խա տակ ից ները  տե ղափ ոխ վեցի ն  Ֆի զի կական 

և  Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբի ոն ները`  իրենց  ուսո ւմ նական ծ ան-

րաբե ռն վածո ւթյուն ներով  և  կատ արվող  գի տա հե տա զո տական  թե մա-

ներով հ անդերձ :  Ֆակուլ տետի  « Տե սական  քիմ իայի»  ամբ իոնը մոտ 45 

 տարի  գոյության  ընթացքում մշ տապես դրսևորել է  ուսո ւմ նա գի տական 

բարձր  մակարդակ,  որտեղ  ու սա նողութ յանը  դա սավանդվել են կ ար-

ևո ր  քիմ իական  առ ար կաներ:  Ամբիոնում  կատ արվել են բ ազմաբնույթ 
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 տե սական  և  կի րա ռական ն շա նակո ւթյան  գի տա հե տա զո տական  աշ-

խատա նքներ՝  օգ տագ որ ծելով  ժա մա նա կակից  ֆի զի կա քիմ իական և  

սպ եկտ ոս կոպ իական տ արբեր  ե ղան ակներ:  Ամբ իոնում  ժա մա նակի 

 ընթ ացքում պ ատրա ստվել և  ձ ևավ որվել են բա րձ րակարգ մ աս նագ-

ետներ,  որ ոնցից  շա տերը   բացի  համ ալ սա րանից աշ խատել են  նաև 

այլ բ ու հերում և գիտահետազոտական ի նս տիտո ւտ ներում,  ոմանք էլ 

 արտեր կր ում: 1965-70-80 -ական թթ.  Տե սական  քիմ իայի  ամբ իոնում 

 հա մա տեղո ւթյամբ  աշ խատել են շատ ն շա նավոր գ իտ նականներ`  

ա կա դե միկոս  Արա մ Բ ակ րատ ի Ն ալբա նդ յանը,  ա կա դե միկոս  Ադոլ ֆ 

Հ այ րա պետ ի Մ անթ աշ յանը,  ա կա դե միկոս  Լևոն  Ա ղասո ւ  Թավ ադ-

յանը, պրոֆ . Հ ովհ աննե ս Դա վթ յանը, ՌԴ ԳԱ թղթակից  անդամ, ՀՀ 

ԳԱԱ  պատվավոր  անդա մ  Վիլե ն  Վաղ ար շակի  Ազ ատ յանը  և  ուրիշներ:  

Նրանք  դա սավ անդել են մ աս նա գի տական կ արևոր  առ ար կաներ, 

մ ասն ակցել  ամբ իոնում տ արվող  ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատա նք-

ների  կատ ար մանը՝  լի նելով նաև Քիմիայի  ֆակո ւլ տետ ի  գի տական 

ու  ա տե նա խո սական մ աս նա գի տակա ն խ որհու րդ ների  անդ ամներ: 

 Անկ ասկած մեծ է եղել այդ  ամբ իոնի  դերը  ֆակո ւլ տետի  ուսո ւմ նա գի-

տական գ ործ ըն թացում,  համ ալ սա րանում  և ը նդհ ան րապես ՀՀ-ում:  

Հարկ է նշել այդ  ամբ իոնում  կատ արված կ արևոր  գի տական  աշ-

խատա նք ները: 1964-1984 թթ.  ամբ իոնի  վարիչ պրոֆ. Կ .  Խա չատուր-

յանի  ղե կա վարո ւթյամբ,  այն ուհետև 1987-1993 թթ.  ամբ իոնի  վարիչ 

պրոֆ. Ա . Մ ուշ եղ յանի  ղե կա վարո ւթյամբ  կատ արվել են  էական 

ն շա նակո ւթյան գիտահետազոտական  աշ խատա նքներ, բ ազ մա-

բաղադրիչ  տա րասեռ  հա մակ ար գերի  կա տա լիտիկ հ ատկո ւթյո ւն ների 

 վե րաբ երյալ մշ ակվել են  ուսո ւմ նա գի տական  և  կի րա ռական բնո ւյթի 

շատ հ արցեր:  Ամբ իոնի  վարիչ, պրոֆ. Կ .  Խա չատո ւր յանը կ արևոր դեր 

է  կա տարել հա մլ սա րանում  և  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում  ուսո ւմ նա գի-

տական գ ործ ըն թացի զ արգ ացման բ նա գա վառում:  Ամբ իոնում պրոֆ. 

Կ .  Խա չատո ւր յանի  գի տական  աշ խատա նք ները հ իմ նա կանում  վե-

րաբ երել են  քիմ իական թ եր մո դի նա մի կային և  քվ ան տային  քիմիային : 

 Հի շատ ակման  ար ժանի է  ամբ իոնում 1970-1980 -ական թթ.  աշ խատած 

պրոֆ . Հ ովհ աննե ս Դա վթ յանը, ով ԽՍՀՄ-ում  եղել է քվան տային 

 քիմիայի հ իմ նա դիրը  և շատ ն շա նավոր մ աս նագետ նաև թ եր մո դի նա-

մի կայի,  տե սական  ֆի զի կայի,  կի նե տի կայի  և  կա տա լիզի ո ւղղո ւթյուն-

ներով : Ն ա Խոր հր դային Միո ւթյ ունում ա ռաջինն է գրել քվ ան տային 
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 քիմ իայի  բ ու հական  դա սագ իրք` «Квантовая химия», Москва, 1962 
г.:  Նրա  ղե կա վարո ւթյամբ ԽՍՀՄ-ում  ա ռա ջինը մշակվել են ն երքին 

ա յրման շ արժ իչ ներում  վա ռել անյ ութի ա յրման ռե ակց իայի քվ ան-

տա մե խա նի կական  տեսո ւթյո ւն ները  և  կա տա լիզի նոր  ե ղանակներ: 

 Երևանում  (Ն որքում) հ իմն ադրել  և  ղե կա վարել է ՀՀ-ում միակ  տե-

սական քմ իայի ու ղղ վածո ւթյամբ գիտահետազոտական  լա բո րա-

տորիան : Նա  աշխ արհին տվել է ա յն պիսի  էլե կտ րական մարտկ ոցներ 

պ ատր աս տելու տ եխ նո լոգիա (մշ ակված իր  լա բո րա տոր իայում),  

որի շն որհիվ  ա մեր իկյան տ իե զե րա նավը վ այրէջք  կա տարե ց Լո ւսնի 

վրա : Պրոֆ. Մ ուշ եղ յանից  հետո  ամբ իոնի  վարիչ է  աշ խատել դոց.  Գ. 

Գ րիգ որ յանը (1994-2002 թթ.): Այդ  ժա մա նակա շր ջանում  ամբիոնում 

գիտահետազոտական  աշ խատա նքներ են  կատ արվել  մե տա ղական 

 և  մե տաղ օք սի դային կո մպլ եք սային  կա տա լի զատ որ ների,  սի լի կա գե-

լային կ լան իչ ների (ս որբե նտ ների) ստ ացման ու հ ատկո ւթյո ւն ների 

 ուսո ւմ նա սիրման ուղղություններով (Գ. Գրիգորյան, Օ .  Քամ ալյան): 

Քիմ. գիտ. դոկտոր (2009 թ.), պրոֆ. (2011 թ.)  Օլե գ Ք ամյ ալ յանը (1951 

թ.) 1977 թ.  գե րազանցությամբ  ավ արտել է ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ-

տետը  և  աշ խատե լ  Տե սական  քիմիայի  ամբ իոնում:  Արց ախյան  պա-

տերազմի  տա րի ներին ԼՂՀ  համ ալ սա րանում  աջ ակցել է  քիմ իայի 

 ամբ իոնի հ իմնա դր մանը (1993 թ.)  և ռ ազ մական բնո ւյթի  աշ խատա-

նքներ  կա տա րելու  համար պարգևա տրվել ԼՂՀ  «Մ ար տական  ծա-

ռայո ւթյուն» և ԼՂՀ վ ար չա պետի  ոսկե  մեդ ալ ներով:  Հ րա տա րակել 

է 120-ից  ա վելի  ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատո ւթյո ւններ, նրա  ղե կա-

վարո ւթյամբ 3 անձ պ աշ պանել են թ եկ նա ծո ւական  ա տե նա խոսո ւթյո-

ւններ: 2012-2019 թթ. աշխատել  է  ՀՀ  Ազ գային ագ րա րային  համ ալ սա-

րանի ը նդ հանուր  քիմիայի  ամբիոնի  վարիչ:

 Ամբ իոնում  քիմ իական  տե ղափ ոխման ռե ակց իա ների  ուսո ւմ նա-

սիրո ւթյո ւն ների ո ւղղո ւթյամբ  էական  աշ խատա նքներ են  կատ արվել 

պրոֆ. Գ.  Գ րիգ որ յանի  ղե կա վարո ւթյամբ : Մ աս նա վո րապես  ան օր-

գա նական պինդ բյ ու րե ղային բնո ւյթի  ալ կալ իական և d-տ ար րերի 

 մե տաղ օքս իդ ներն ու  հա լո գեն իդ ները 300-7000C գազային ֆազ   տե-

ղա փո խելու համար,  որպես  տե ղափ ոխման ռե ակց իա յի խ թանիչ  

ա ռաջին  անգամ  օգ տագո րծվել են հ իդ րո պեր օքս իդ ները (դոց.  Գևորգ  

Գ րիգ որյան):  Աշ խատ ան քային գ ործ ունեո ւթյան վ երջին շր ջանում 

պրոֆ. Գ.  Գ րիգ որ յանը մեծ  ուշ ադրո ւթյուն է դա րձրել ցածր ջ երմ աս-
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տիճ ան ներում  տե ղափ ոխման ռե ակց իա ների  կի նե տի կական  օ րի նա-

չափո ւթյո ւն ների  բա ցահա յտ մանը (դոց. Հ . Բ եգլ արյան) : Փ աս տորեն 

քիմ. գիտ. դոկտոր (1990 թ.), պրոֆ. (1994 թ.) Գ.  Գ րիգ որ յանը հիմք է 

դրել  և զ արգացրել  քիմ իական  տե ղափ ոխման ռե ակց իա ների  կի նե տի-

կական գ ործ ընթաց ների  հե տա զոտ ումը  մեր հանրապետությունում: 

Նա ծնվել է  Ի րանում (1939 թ.), 1946 թ.  տե ղափ ոխվել են  Երևան, 1961 

թ.  ավարտել է ԵՊՀ  ֆի զի կայի  ֆակուլ տետը, 1961-1994 թթ.  աշ խատել 

է ՀՀ ԳԱ Ա  քիմ իական  ֆի զի կայի ի նստիտ ուտում, իսկ 1994-2017 թթ. 

ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում : Բ ազ մաթիվ  գի տական  աշ խատություն-

ների և  գյ ու տերի  հե ղինակ է: Այժմ  ապրում է ԱՄՆ-ում: 

2002-2007 թթ .  Քիմ իական  ֆի զի կայի  ամբ իոնի  վ երջին  վարիչ 

է եղել պրոֆ. Ս .  Խառ ատ յանը:  Ամբ իոնի  վարիչ ըն տր վելուց  հետո 

 ամբ իոնում  կատ արվող  ֆի զի կա քիմ իական  հե տա զոտո ւթյո ւն ներին 

զ ու գահեռ նա զ արգ ացրեց նաև ԲԻՍ պ րոց ես ներին  վե րա բերող  աշ-

խատա նքներ,  որոնք հ իմ նա կանում տ արվում էի ն  Քիմ իական  ֆի զի-

կայի ի նս տիտ ուտում : Պետք է նշել, որ ԲԻՍ պ րոց ես ների ո ւղղությամբ 

 ուսո ւմ նա սիրությո ւն ները պրոֆ. Ս .  Խառ ատ յանը  երկար  տա րիներ 

 հա ջողությամբ  ի րա կան ացնում է թե ՛  Քիմ իական  ֆի զի կայի ի նս-

տիտուտում, թե՛  համ ալ սա րանում՝ ս տա նալով  կի րա ռական նոր 

ա րդյու նքներ  և այդ  գի տական ո ւղղո ւթյամբ պ ատր աս տելով բա րձ-

րակարգ  ե րի տասարդ մ աս նագ ետներ,  որ ոնցից  ոմանք  աշ խատում են 

 արտեր կր ում:
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III-2-5-1 .  Տե սական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ները և  

նրանց կ ենս ագրո ւթյո ւն ները (1964-2008 թթ. )

1.  Խա չատո ւրյա ն  Կարո  Է րանի (1909-1993 թթ.), 1964-1970 թթ.  

(Քիմիական թերմոդինամիկայի և մոլեկուլի կառույցի  ամբիոն), 1970-

1984 թթ.  ( Տե սական քիմայի  ամբիոն)  

2. Մ ուշ եղյան  Աշո տ  Վար ազ դատի (1933-1994 թթ.), 1987-1994 թթ.  

(Կատալիզի  և տեխնիկական քիմիայի  ամբիոն) 

3. Գ րիգ որյան  Գ րիգո ր Գե որգիի (1951 թ.), 1994-2002 թթ.  (Կա-

տալիզի  և տեխնիկական քիմիայի  ամբիոն )

4.  Խառ ատյա ն Ս ուրեն  Լ ևոնի (1948 թ.), 2002-2005  թթ. ( Կատալիզի 

 և տեխնիկական քիմիայի  ամբիոն), 2005-2007  թթ. ( Քիմ իական  ֆի զի-

կայի  ամբիոն)

1 .  Խա չատո ւրյա ն  Կարո  Է րանի 

 Պրոֆ. Կ. Է .  Խա չատո ւր յանի կ ենս ագրո ւթյ ունը  զետ եղված է 

 դեկան ների կ ենս ագրո ւթյո ւն ների բաժնում:

2 . Մ ուշ եղյան  Աշո տ  Վար ազ դատի (1933 թ.  Երևան - 1994 թ.  Երևան )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1986 թ.), պ րո ֆեսոր (1987 թ.),

ԵՊ Հ  կա տա լիզի  և տ եխ նի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1987-1994 թթ.)

 

Պրոֆ. Ա . Մ ուշ եղ յանը ծնվել է  Եր ևանում (11.06.1933 թ.), մ իջ նակարգ 

կրթո ւթյ ունը ս տացել է Եր ևանի թիվ 40 դպ րոցում: 1951 թ.  ընդո ւնվել է 

ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը, որն  ավ ար տելով 1956 թ.  աշ խատ անքի 

է ա նցնել ՀՀ Գ Ա նուրբ  օր գա նական  քիմ իայի ի նստիտուտում  որպես 

 լա բորանտ,  այն ուհետև կրտսեր  գիտ աշ խատող: 1960 թ.  տե ղափ ոխվել 

է ՀՀ ԳԱ  օր գա նական  քիմ իայի ի նս տիտուտ,  որտեղ կ ազ մակ երպել է 

սպե կտր ոս կոպ իայի  լա բո րա տորիա,  որը տվյալ բ նա գա վառում հ ան-

րա պետո ւթյ ունում  ա ռաջինն էր  և  ղե կա վարել  լա բո րա տոր իայի  հե-

տա զո տական խո ւմբը:

1967 թ. պա շտ պանել է թ եկ նա ծո ւական թեզ  և նույն թ վա կանին 

 տե ղափ ոխվել  աշ խատ անքի ԵՊՀ  նոր աստեղծ  « Քիմ իական թ եր մո-

դի նա միկայի  և մո լեկ ուլի  կառույցի»  ամբիոն սկզբում  որպես  ավագ 

 դա սախոս,  ապա`  դոցենտ: 1984 թ.  ամբ իոնը կցվել է  Ֆի զի կական 
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 քիմիայի  ամբ իոնին առ 1987  թ.: 1986 թ .  դոցենտ Ա . Մ ուշ եղ յանը պաշտ-

պանել է դ ոկ տո րական  ա տե նա խոսո ւթյուն, իսկ 1987 թ. ս տացել է 

պ րո ֆե սորի  կոչում : Նույն թ վա կանին ֆ իզ քիմ իայի  ամբիոնում գ ործող 

ն ախկի ն  Տե սական  քիմ իայի  ամբ իոնը  աշ խա տակ ից ներով հ անդերձ 

  վե րականգնվել է նոր  ան վան ումով ̀  Կա տա լիզի  և տեխ նի կական 

 քիմիայի  ամբիոն,  որի  վարիչ ըն տրվել է պրոֆ. Ա . Մ ուշ եղ յանը  և  աշ-

խատել այդ պ աշ տոնում մինչև կյ անքի վ երջը (1994 թ.):  Նրա  ան մի-

ջական ջ ան քերո վ  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում կ ազ մակե րպվել է  « Հե-

տազ ոտման  ֆի զի կական  ե ղան ակներ»  առ ար կայի  դա սավ անդ ումը  և 

 հա մա պատ ասխան  ֆի զի կա քիմ իական  հե տա զոտո ւթյո ւն ների գ որ ծի-

քային  բազա:  Պրոֆ. Ա . Մ ուշ եղ յանի  նա խաձ եռնո ւթյամբ  ամբիոնում 

լուրջ  գի տական հ իմ քերի վրա են դրվել  Ա րար ատյան որդա ն կար-

միրից ն եր կերի ստ ացման և  դրանց  ուսում նաս իրման  գի տական  աշ-

խատա նք ները ( պատ աս խա նատու  կա տարող` Ս . Ն երս իսյան):  Պրոֆ. 

Ա . Մ ուշ եղ յանը  եղել է  ա վելի քան 120  գի տական  աշ խատությունների 

 հե ղինակ,  որոնք կ արևոր նե րդրում են  եղել  տա րասեռ  կա տա լիզի 

 տե սական  և փ որ ձա րա րական  ե ղան ակ ների  ուսո ւմ նաս իրման բ նա-

գա վառում:  Նրա  գի տական  աշ խատա նք ները ու ղղված էին նաև 

չ հա գեցած, հ ատ կապես  ա ցե տի լե նային կ ար բին ոլ ների  տա րասեռ 

 կա տա լիտիկ  փոխ արկո ւմ ներին:  Առա նձ նակի  ուշ ադրո ւթյան են  ար-

ժա նացել սպի րտ ների  ի զոմ երման  մե խան իզմի  և վ երջ անյ ու թերի ստ-

ացման  բա ցահ այտ ումը, ի նչպես նաև   մե քե նա ներից արտանետվող 

վ նա սակար մ իացո ւթյո ւն ների  վ նա սազերծման  համար  տա րասեռ 

 կա տա լի զատ որ ների մ շակումն ու ստեղծ ումը:  Պրոֆ.  Ա. Մ ուշ եղ յանը 

 լի նելով ՀՀ-ում սպե կտր ոս կոպ իական  ա նա լիզի  ա ռա ջատար մ աս-

նագ ետ ներից  և  քիմ իայում դրա  ա ռաջ ին   ար մա տա վոր ող ներից  մեկը՝ 

լուրջ  և կ արևոր նե րդրում է  ու նեցել հ ան րա պետությ ունում այդ բ նա-

գա վառի մ աս նագետ ների պ ատրա ստման  և  տա րասեռ  կա տա լիզի 

զ արգ ացման գ ործ ըն թացում:

3.  Գ րիգ որյան  Գ րիգո ր Գե որգիի (1951 թ.  Երևան )

 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների թ եկ նածու (1982 թ.),  դոցենտ (1988 թ.),

ԵՊ Հ  կա տա լիզի  և տեխ նի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1994-2002 թթ.)

 Ծնվել է 1951 թ.  Եր ևանում, 1968 թ.  ոսկե  մե դալով ավ արտել է 

 Երևանի Ա . Շ իրվ ան զադեի  անվան թիվ 21 դպ րոցը    և  ընդո ւնվել 

ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը, որն  ավ արտել  է կ արմիր դ իպ լոմով 
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(1973 թ.)  և  աշ խատ անքի  անցե լ  Տե սական  քիմ իայի  ամբ իոնում, 

սկզբում  որպես  լա բորանտ,  ապա  ուսո ւմ նական  լա բո րա տոր իայի 

 վարիչ:  Ուսո ւմ նական գ ործ ունեո ւթ յանը զ ուգ ընթաց  կա տարել է 

գիտահետազոտական  աշ խատանքներ, հ րա տա րակել է 76-ից  ա վելի 

 գի տական  աշ խատություններ նվ իրված  ա ցե տի լե նային սպի րտ ների 

կլ անման ( ադսո րբման)  և  կա տա լիտիկ հ ատկո ւթյո ւն ներին : Թ եկ նա-

ծո ւական  թեզը պա շտ պանել է 1982 թ., 1988 թ. ս տացել է  դոց ենտի 

 կոչում, իսկ 1994 թ. ըն տրվել է նույն  ամբ իոնի  վարիչ  և  աշ խատել մինչև 

2002 թ.:  

Դոց. Գ.  Գ րիգ որ յանի  ամբ իոնի  վա րիչո ւթյան  տա րի ներին  բարձր 

 մակ ար դակով են տ արվել գիտահետազոտական աշ խատա նք ները, 

 օգ տագ որ վծել են  ժա մա նա կակից  ֆի զի կա քի մական  ե ղան ակներ` 

սպե կտր ոս կոպ իական (ԻԿՍ, ՈւՄՍ),  ատ ոմնա աբսո րբման,  կա լո-

րիմետրիական  և այլն: 

 Ամբ իոնի լ ու ծար ումից  հետո (2008 թ.) Գ . Գ րիգ որ յանը  աշ խատում 

 է  Ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնում  որպես  դոցենտ : Նա  երկար  տա-

րիներ  եղել  է  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  ուսո ւմ նա մե թո դական հա նձ-

նա ժո ղովի  նա խագահ,  ֆակո ւլ տետի  գի տական խոր հրդի  անդամ : 

 Դոցենտ Գ.  Գ րիգ որ յանը թե՛  որպես  ամբ իոնի  վարիչ, թե՛  որպես 

 դոցենտ  աշ խա տելիս մշ տապես բարձր  մակ ար դակով  և մեծ  պատ աս-

խանատվությամբ  կա տարել և կատարում է իր պ ար տա կանո ւթյո ւն-

ները:

4 .  Խառ ատյա ն Ս ուրեն  Լ ևոնի (1948 թ . Բերդ ,  Տավուշ )
Ֆ իզմաթ  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1995 թ.), պ րո ֆեսոր (2006 թ.), 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ (2010 թ.),

ՀՀ ԳԱ Ա  քիմ իական  ֆի զի կայի ի նս տիտ ուտի ԲԻՍ պ րոց ես ների  կի նե տի-

կայի  լա բո րա տոր իայի  վարիչ (1982 թ.  առ այսօր),

ԵՊ Հ  կա տա լիզի  և տեխ նի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (2002-2005 թթ.),

ԵՊ Հ  քիմ իական  ֆի զի կայի  ամբ իոնի  վարիչ (2005-2007 թթ.) 

 Ծնվել է 01.09.1948 թ.  ծա ռա յողի  ըն տա նիքում, 1966 թ.  ավարտել 

է  Բերդի թիվ 1 մ իջ նակարգ դպ րոցը, իսկ 1971 թ.` ԵՊՀ  քիմ իայի 

 ֆակուլ տետը:  Աշ խատ ան քային գ ործ ունեո ւթյունն սկսել է դեռևս  ու-

սա նո ղական  տա րի ներին (1970 թ.) ՀՀ Գ Ա  քիմ իական  ֆի զի կայի 

ինստիտուտի  լա բո րա տոր իայում: 1971 թ.  ընդո ւնվել  է  Քիմ իական 
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 ֆի զի կայի ի նս տիտ ուտի  աս պիր անտ ուրան  և գ ործո ւղվել ԽՍՀՄ Գ Ա 

 քիմ իական  ֆի զի կայի ի նս տիտ ուտ ի Չ եռ նո գոլ ով կայի մ ասնաճյուղ` 

ա յրման  և  բո ցավ առման  տեսո ւթյան բ նա գա վառի հ ան րահայտ մ աս-

նագետ պրոֆ. Ա.Գ . Մ եր ժա նովի  լա բո րա տորիա:  Աս պիր անտուրան  

ավ ար տելուց  հետո 1975 թ.-ից  աշ խատ անքի է  անցել ՀԽՍՀ Գ Ա 

 քիմիական  ֆի զի կայի ի նս տիտ ուտում,  որտեղ 1977 թ. պա շտ-

պանել է թ եկ նա ծո ւական  ա տե նա խոսո ւթյուն: 1977-1982 թթ. նույն 

ի նստիտուտում  եղել է «Ա յրման պ րոց ես ների թ եր մո դի նա մի կայի  և 

 կի նե տի կայի»  հե տա զո տական խմբի  ղե կավար, իսկ 1982 թ.-ից առ 

այսօր`  «Բար ձրջ երմ աս տի ճա նային ի նք նա տար ածվող ս ին թեզի 

պ րոց ես ների  կի նե տի կայի»  լա բո րա տոր իայի  վարիչ :  Շարու նակել է իր 

 գի տական  թե մատիկայի զ ար գաց ումը և 1995 թ. ՌԴ Գ Ա  կառուցված-

քայի ն մ ակ րո կի նե տի կայի ի նս տիտ ուտում պա շտ պանել դ ոկ տո-

րական  ա տե նա խոսո ւթյուն` նվ իրված պինդ  ֆազի մ ասնակցությամբ 

 ըն թացող  ա րագ ընթաց  քիմ իական ռե ակց իա ների  կի նե տի կային, և  

ս տացել ֆիզիկամաթեմատիկական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկ տորի  գի-

տական  աս տիճան: 2006 թ.-ից պ րո ֆեսոր է, իսկ 2010 թ. ըն տրվել է ՀՀ 

ԳԱԱ թղ թակից  անդամ: 

Պրոֆ .  Խառ ատ յանը 400-ից  ա վելի  գի տական  աշ խատություն-

ների  հե ղինակ է:  Նրա  գի տական  հետաք րքրո ւթյո ւն ների  ոլ որտը  վե-

րա բերում է բար ձրջ երմ աս տի ճա նային  ա րագ ընթաց ռե ակց իա ների 

 կի նե տի կայի  և  մե խան իզմի  ուսո ւմ նա սիրո ւթյո ւն ներին, ի նչպես նաև 

կ ոնդենսված  ֆազում ա յրման պ րոց ես ների  կիր առմամբ  ժա մա նա-

կակից  կե րա մի կական և  դժ վա րահալ ան օր գա նական նյ ու թերի ս ին-

թեզին: ՀՀ ԳԱ Ա  քիմ իական ֆի զի կայի ինստիտուտի իր կ ողմից  ղե-

կավարվող  լա բո րա տոր իայում մշ ակվել են նոր  կե րա մի կական, կ ոմ պո-

զիտային ու դժ վա րահալ  ան օր գա նական նյ ու թերի ստ ացման տ եխ նո-

լոգ իաներ, ի նչպես նաև մի շարք  ար ժե քավոր  մե տա ղական  փո շի ների 

(այդ թվում`  կոբալտ,  նիկել, պղինձ,  մոլ իբդեն,  ինտ եր մե տա ղական 

նյ ութեր) ստ ացման ա րդյ ու նավետ  ե ղան ակներ:  Նրա  գի տական  հե-

տա զոտո ւթյո ւն ների ա րդյու նք ները պ ար բե րաբար տպա գրվում են 

հա յտնի  միջ ազ գային  ամս ագ րերում:  Նրա  ղե կա վարությամբ 14 անձ 

պա շտ պանել են թ եկ նա ծո ւական  ա տե նա խոսությո ւններ: 

Նա 1995 թ .-ից զ ու գա հե ռաբար հա մա տեղո ւթյամբ  աշ խատել է 

 համ ալ սա րանում,  դա սա խոսո ւթյո ւններ է կ ար դացել ԵՊ Հ  քիմ իայի 



162 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

 ֆակո ւլ տետի  կի րա ռական  քիմ իայի նորաբաց բ աժնում, իսկ 2002 

թ. ըն տրվել է ԵՊ Հ  կա տա լիզի (2005 թ.-ից ̀   Քիմ իական  ֆի զի կայի) 

 ամբիոնի  վարիչ  և այն  ղե կա վարել մինչև 2007 թ.: 2008 թ.-ից  Ան օր գա-

նական  քիմ իայի (2013 թ.-ից`  Ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի) 

 ամբ իոնի պ րո ֆեսոր է : Մեծ թվով  ու սան ողներ  ուսո ւմ նառո ւթյան  տա-

րի ներին նրա  աջ ակցո ւթյամբ  կա տարել  և  շար ու նակում են  կա տարել 

 գի տական  հե տա զոտո ւթյո ւններ,  որոնց ա րդյու նք ները պ ար բե րաբար 

 զեկո ւցվել են ինչպես ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի ՈՒԳԸ, այնպես էլ 

նաև հ ան րա պե տական ու  միջ ազ գային  գի տա ժող ով ներում:

ՊրոՖ. Ս.  Խառ ատ յանը  միջ ազ գային  ճա նաչում  ու նեցող գ իտ-

նական է, նա բ ազմիցս հ անդես է  եկել  գի տա ժող ով ներում  և  սե մինար-

ներում : Նա մի շարք  գի տական  և  ա տե նա խո սական խ որհուրդ ների 

 անդամ է: Իր  աշ խատ ան քային գ ործ ունեո ւթյան  ընթ ացքում  ար-

ժա նացել է` ՀՀ ԳԱԱ  գով եստ ագրի (1983 թ.),  ա կա դե միկոս Վ. Հ . 

Հ ամբարձո ւմ յանի  անվան մր ցա նակի (1999 թ.), ՀՀ ԳԱԱ պ ատվ ոգրի 

(2005 թ.), ՀՀ  նա խա գահի մր ցա նակի (2008 թ.): 

  Ն եր կայումս ՀՀ ԳԱԱ թղ թակից  անդամ, պրոֆ. Ս. Լ .  Խառ ատ-

յանը,  որպես ՀՀ-ում բար ձրջ երմ աս տի ճա նային  փոխ արկո ւմ ների 

միակ բա րձ րակարգ մ աս նագետ, իր  ղե կա վարած  գի տական խմ բերով 

 հա ջողո ւթյամբ  շար ու նակում է  համ ալ սա րանում  և  Քիմ իական  ֆի զի-

կայի ի նստի ուտում զ արգ ացնել ԲԻՍ ո ւղղո ւթյամբ տ արվող  ուսո ւմ նա-

գի տական  և  կի րա ռական ն շա նակո ւթյան  աշ խատա նք ները:
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III-2-6 .  Դե ղագ որ ծական  քիմ իայի  ամբիոն (1998-2016 թթ.)

Ի նչպես նշվել է 1994 թ.  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում  ա ռաջին  անգամ 

բ ացվել  է  Դե ղագ որ ծական  քիմ իայի  բաժին,  որին ս պաս արկել են 

 ֆակուլ տետի  ամբի ոն ները  (Ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնը նաև 

 որպես  հա մակ արգող) մինչև նոր  « Դե ղագ որ ծական  քիմիա»  ամբիոնի 

ստ եղծ ումը:  Ուսո ւմ նական գ ործ ըն թացը բ աժնի կո ւր սերում այդ  տա-

րի ներին տ արվում էին  ա մե նաբարձր  մակ ար դակով, բա րձ րորակ 

 դա սախ ոս ներով, թե՛  համ ալ սա րա նական, թե ՛ հ րավ իրված  հա մա-

տեղությամբ  աշ խատող մ աս նագ ետ ներով : Հարկ է նշե լ  Դե ղագոր-

ծական  քիմ իայի բ աժնի  ա ռաջին մ աս նագետ  դա սախ ոս ներին: 

Բ ժշկական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր,  Եր ևան ի  պե տական բ ժշ կական 

ի նս տիտ ուտի պ րո ֆ. Ե . Ս աֆր ազբ եկյան, ով այն  ժա ման ակ ներում  դե-

ղագործո ւթյան բ նա գա վառի  ա մե նա ճան աչված մ աս նագ ետ նե-րից 

 մեկն էր ՀՀ-ում : Նա ԵՊ Հ դե ղագ որ ծական  քիմ իայի բ աժնում (1994-1997 

թթ.)  աշ խատել է  հա մա տեղո ւթյամբ,  դասավանդելով  դե ղա գիտության 

կ արևոր  և շատ  հետա քրքիր  առ ար կա ներից  մեկը՝  Դե ղա տես ակ ների 

 ռեց եպ տա վորում  և  ան վա նակ արգում:  Նրա  դա սա խոսությո ւն ները 

մեծ  հետաքրքրո ւթյո ւններ են  ա ռաջ ացրել  Դե ղագոր ծական  քիմ իայի 

բ աժնում,  որոնց մ ասն ակցում էին,  ու սան ող ներից  բացի, նաև  ֆակուլ-

տետի  աշ խա տակ ից ները : Ֆ ար մա կո լոգիա  առ արկան  վարել է բժշկ. 

գիտ. թեկնածու Կ . Մ արգ ար յանը ,  Դե ղա տես ակ ների տ եխ նո լոգիան` 

քիմ. գիտ. թեկնածու Ա . Հ ովհ անն իս յանը ,  Դե ղագ որ ծական  քիմիան` 

քիմ. գիտ. թեկնածու Հ .  Մինաս յանը, Բ ժշ կական  և  դե ղագ որ ծական 

 ապր ան քա գիտություն` քիմ. գիտ. թեկնածու Վ . Մ իր զո յանը ( հե տա-

գայում  Ար ցախի  համ ալ սա րանի  քիմիական  ֆակուլ տետի  դեկան), 

կ են սա բանո ւթյուն  և  ա նա տոմիա` դոց. Հ .  Սեմիրջ յանը (ԵՊՀ կ են սա-

բա նական  ֆակո ւլ տետի  դե կանի  տե ղակալ), իսկ  ամբիոնի  դոցենտ 

 Ա.Ս աղ յանը կ ար դացել է  ա մին աթթու ների կո մպլեքսներ, կ ենս աան-

օր գա նական  և կ ենսա օր գա նական  քիմիա  առ ար կա ների  դա սա-

խոսությո ւն ները :  Դե ղագոր ծական  քիմիայի  բա ժինը մեծ զ ար գացում 

 ու նեցավ  և այդ բ աժնի  հիման վրա 1998 թ. բ ացվե ց  Դե ղագ որ ծական 

 քիմ իայի  ամբ իոնը,  որի  ա ռաջին  վարիչ ըն տրվեց ԵՊ Հ  քիմ իայի 

 ֆակո ւլ տետի շր ջա նավարտ, դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ  ա կա դե-

միկո ս Ռ ուբե ն Սա րգս ի Վ արդան յանը, ով այն  ժա մանակ  աշ խատում 
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էր Ա.  Մն ջո յանի  անվան  նուրբ  օր գա նական  քիմ իայի ի նս տիտ ուտում 

 որպես  լա բո րա տոր իայի  վարիչ ու հ ան րա պետո ւթյ ունում  ճան աչված 

 դե ղա բանո ւթյան մ աս նագետ : Նա  շար ու նակեց ԵՊՀ  նորաստեղծ 

 ամբ իոնի զ արգ ացման գ ործ ըն թացը,  որոշ  չափով  ամբ իոնը  համալրեց 

ա նհ րաժեշտ բա րձ րորակ  դա սախոս-մաս նագ ետ ներով  և  եղած 

 գի տական ո ւղղությո ւն ներին ա վելացրեց  նո րերը :  Նորաստեղծ 

 ամբիոնում  աշ խատել է նաև քիմ. գիտ. դոկտոր  Ա. Ս աղ յանը :  Այդ 

 ամբ իոնում 2002-2016 թթ.  աշ խատել է ԵՊՀ-ի սան  (ավ արտել է կ են-

սա քիմ իայի  բա ժինը),  Նյո ւ-Յորքի,  Է կո լոգ իական  միջ ազ գային , Ռ ու-

սա տանի բ նական  գիտո ւթյուն ների , Ռ ուս աս տանի բժշ կատ եխ նի-

կական  գիտությո ւն ների  ա կա դեմիա ների  ա կա դե միկոս, կենսաբ. 

գիտ. դոկտոր (1986 թ.), պրոֆ. (1990 թ. ) Պ ետրոս  Ա րամ ի  Ղազար յանը՝ 

 աշ խա տելով նաև ՀՀ ԱՆ պրոֆ. Ռ. Հ . Յ ոլ յանի  անվան  արյ ու նա բա-

նական կե նտ րոնում  որպես  գիտո ւթյան գծով փոխտնօրեն : Նա մի 

շարք  գի տական խ որհու րդ ների  և  ըն կերություն ների  անդամ է, նրա 

 ակտիվ մ ասն ակցո ւթյամբ հ իմնա դրվել են « Արյուն» և  «Ֆ արմա»  գի-

տագո րծ նական  ամսագ րերը : Նա  հա մա հե ղինակ է  ա վելի քան 470  աշ-

խատո ւթյո ւն ների, 7  հե ղի նա կային վ կա յակ ան ների  և  ար տոնագրերի, 

հ րա տա րակել է 2  ուսո ւմ նական ձ եռնարկ և 5  ուսո ւմ նա մե թո դական 

 աշ խատա նք:  Նրա  ղե կա վարությամբ 25 անձ պ աշ պանել են թ եկ նա-

ծո ւական և 3 անձ՝ դ ոկ տո րական  ա տե նա խոսություններ: 

Ա կա դե միկոս Ռ . Վ արդ ան յանը կարճ ժամանակահատված  աշ-

խատեց  որպես Դեղագործական  ամբ իոնի  վարիչ  և ա նս պա սել իորեն 

ը նդ հատեց իր  աշ խատ ան քային գ ործ ունեո ւթյ ունը  համ ալ սա րանում 

և 2000 թ.  ըն տա նիքով  տե ղափ ոխվեց ԱՄՆ մշ տական բ նակո ւթյան, 

որտեղ շարունակում է զարգացնել իր գիտական ուղղվածությունը: 

 Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետ ի  դե ղագ որ ծական  քիմ իայի  ամբ իոնի 

ե րկրորդ  վարիչ ըն տրվեց (2000 թ.) նույն  ամբ իոնի պրոֆ.  Աշո տ  Սե-

րոբ ի Ս աղ յանը, ում  ուսո ւմ նա գի տական գ ործ ունեո ւթյ ունը,  որպես 

 ամբ իոնի  վարիչ, շատ  ծա վալուն, բե ղմ նավոր ու կ արևոր  ընթացք  ու-

նեցա վ  Քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում,  ապ ա  Դե ղա գիտո ւթյան  և  քիմ իայի 

 ֆակո ւլ տետում:

Նրա  վարչության ժամանակահատվածում  դե ղագ որ ծական 

 քիմիայի  ամբ իոնը  գի տական մեծ ա րդյու նքներ տվեց  և  աս տի ճա-

նաբար ստե ղծվեց  դե ղա գի տական ու  դե ղագ որ ծական  քիմ իայի լուրջ 
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և  հզոր կե նտրոն,  որը  ճան աչվեց և  գ նահ ատվեց նաև  միջ ազ գայնորեն:  

Պրոֆ. Ա . Ս աղ յանի  ղե կա վարո ւթյամբ  կատ արվել են  գի տական հ իմ-

նարար  աշ խատա նքներ` ոչ ս պի տակ ու ցային  օպ տի կապես  ակտիվ α -
ա մին աթթ ու ների  ա սիմ ետրիկ բ իոմ ետրիկ ս ինթեզ, մ անր էա բա նական  

և  էն զի մատիկ կո ւլտ ուրալ  հեղո ւկ ներից  ա մին աթթ ու ների  և կ են սա բա-

նորեն  ակտիվ մ իացո ւթյո ւն ների  ան ջատում ու մ աքրում, նոր  քի րա-

լային  կա տա լի զատ որ ների ս ինթեզ  և  ուսո ւմ նա սիրում, ոչ ս պի տակու-

ցային  ա մինա թթ վային պ եպտ իդ ների ս տացում, նոր  դե ղա տեսակ ների 

ս ինթ եզ ների մ շակում:  Պրոֆ. Ա . Ս աղ յանը այդ  աշ խատա նք ներին 

ներգ րավեց բ ազ մաթիվ աշ խա տակ ից ների  և պ ատրաստեց  ե րի-

տասարդ  ուսո ւմ նա գի տական կ ադրեր ̀  Հայ արփ ի  Սիմ ոն յան,  Ա նահի տ 

Հ ովհանն իս յան,  Ս լավի կ  Դա դա յան  և  ուրիշներ: Այդ կ ադ րերից է նաև 

ն եր կայիս ԵՊ Հ ֆ ար մաց իայի ի նստիտուտի տ նօ րենի  տե ղակալ, քիմ. 

գիտ. թեկնածու, Ֆ ար մա քիմ իայի  և ֆ ար մակ ոգ նոզիայի  ամբ իոնի 

 դոցեն տ Ս ամվե լ Մ արտունո ւ Վ ար դապ ետ յանը (1955 թ. ծնվ.): 1977 թ. 

նա  ավ արտել է ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը,  ապա ՀՀ ԳԱ ը նդ հանուր  

և  ան օր գա նական  քիմ իայի ի նստիտուտի  աս պիր անտ ուրան(1982 թ.), 

 գիտո ւթյո ւն ների թ եկ նածու է 2001 թ.-ից,  դոցենտ` 2003 թ.-ից: Ս . Վ ար-

դապ ետ յանը իր  աշ խատ ան քային գ ործունեո ւթյ ունը ԵՊ Հ  քիմ իայի 

 ֆակո ւլ տետում սկսել է ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբ իոնում 

 որպես  լա բորանտ (1977-1979 թթ.),  այն ուհետև  աշ խատել է Ը նդ-

հանուր  և  ան օր գա նական  քիմ իայի ի նստիտ ուտում  որպես  գիտաշ-

խատող (1983-1989 թթ.), իսկ  հետո ԵՊՀ  ան օր գա նական  քիմիայի 

 ամբ իոնի  ուսո ւմ նական  լա բո րա տորիայի  վարիչ (1989-1996 թթ.)  և  

աս իստենտ: Ա յդ տեղից  տե ղափոխվել է ԵՊՀ  ա նա լիտիկ  քիմիայի 

 ամբիոն  որպես  աս իստենտ (1996-2003 թթ.),  ապա դ արձել է ԵՊ Հ  դե-

ղագ որ ծական  քիմ իայի  ամբիոնի  դոցենտ (2003-2016 թթ.):  Եղել է ԵՊ Հ 

 դե ղա գիտության  և քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դե կանի  տե ղակալ (2010-

2017 թթ.), իսկ 2017 թ. ԵՊ Հ ֆ ար մացիայի ի նստիտուտի փո խտ նօրենն 

է :   

Հ աշվի  առ նելով  Դե ղագ որ ծական  քիմիա բ աժնի  ու սան ող ների 

թ վա քա նակը  և  ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատա նք ների  ծա վալը 2015 

թ.  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը  ան վա նափ ոխվե ց  Դե ղա գիտո ւթյան  և 

 քիմիայի  ֆակո ւլ տետի: Այդ նոր  ֆակո ւլ տետում բ աց վեցին  դե ղագ որ-

ծական  քիմիայի  ևս  երկու  ամբի ոններ`  «Կ ենսաբ ժշ կա գիտո ւթյան» 



166 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

ու  «Ֆարմտ եխ նո լոգ իայի  և Ֆ ար մաց իայի  է կո նո մի կայի ու  կա-

ռավարման»:  Ուսո ւմ նա գի տական բ նա գա վառում պրոֆ. Ա . Ս աղ յանի 

 ան նա խադեպ բա րձ րակարգ  և բե ղմ նավոր գ ործ ունեո ւթյան շն որհիվ 

 համ ալ սա րան ի  Դե ղա գի տական  և քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  դե ղա բա-

նական մ աս նա գիտո ւթյան  երեք  ամբի ոն ների  բա զայի  հիման վրա 

2017 թ. ստե ղծվեց նոր` ԵՊ Հ ֆ ար մաց իայի ի նս տիտուտ`  ա կա դե-

միկոս Ա . Ս աղ յանի  ղե կա վարո ւթյամբ: 



ÐÊêÐ ¶² ÃÕÃ³ÏÇó ³Ý¹³Ù êï»÷³Ý Ô³Ùµ³ñÛ³ÝÁ, 1920 Ã.

äñáý»ëáñ È. èáïÇÝÛ³ÝÁ



Քիմիայի ֆակուլտետի դասախոսական կազմը, 1957 թ.
Ձախից աջ I-ին շարք (նստած)՝ Մ. Սարգսյան, Տ. Ղազանչյան, Ե. Թառայան, Մ. Դանղյան, 

Հ. Չալտիկյան, Մ. Դարբինյան, Ա. Քանքանյան, Գ. Չթյան
II շարք՝ Ա. Մանուկյան, Ռ. Մխիթարյան, Մ. Հեքիմիյան, Ս. Ավագյան, Ժ. Հովսեփյան, 

Ա. Ավետիսյան, Լ. Գյուլբուդաղյան, Ա. Մամյան, Ա. Տիտանյան, Վ. Գրիգորյան, Ա. Մուրադյան
III շարք՝ Ռուզան Զաքարյան, Է. Մեսրոպյան, Ս. Առաքելյան, Մ. Զալինյան, Ա. Զազյան, 

Ս. Ղազարյան, Ա. Հարությունյան
IV շարք՝ Ժ. Շահնազարյան, Ռ. (Ջուլյա) Հակոբյան, Ա. Սողոյան, Դ. Կոստանդյան, Ս. Ափյան, 

Լ. Գրիգորյան, Դ. Գայբակյան, Ն. Բեյլերյան

Օրգանական քիմիայի ամբիոնի դասախոսական կազմը, 1973 թ.
Ձախից աջ ներքևի շարք՝ Օ. Սարգսյան, Օ. Խաղագործյան, Մ. Զալինյան, Է. Մեսրոպյան,

Լ. Գյուլբուդաղյան, Մ. Դանղյան, Ս. Առաքելյան, Ա. Տիտանյան, Ա. Ավետիսյան, Ա. Դուրգարյան, 
Ա. Զազյան

Վերևի շարք՝ Վ. Դուրգարյան, Լ. Ոսկանյան, Վ. Հարությունյան, Գ. Համբարձումյան, Յ. 
Բունիաթյան, Գ. Թաթևոսյան, Մ. Մանուկյան, Ս. Հակոբյան, Ք. Հակոբյան, Ժ. Բոյաջյան, 

Ա. Ղուկասյան



Ֆիզիկական և կոլոիդների քիմիայի ամբիոնի դասախոսական կազմը, 1968 թ.
Ձախից աջ I-ին շարք (նստած)՝ Ա. Կազյան, Ռ. Մելքոնյան, Ա. Ասլանյան, Ա. Խաչատրյան, 

Ջ. Ծաղիկյան, Գ. Դերմենջյան, Մ. Գևորգյան
II շարք՝ Բ. Օդաբաշյան, Ն. Բեյլերյան, Ս. Մխիթարյան, Հ. Չալտիկյան, Ե. Աթանասյան, 

Ռ. Հակոբյան, Բ. Սողոմոնյան
III շարք՝ Ս. Հակոբյան, Ջ. Ճշմարիտյան, Ռ. Մելիքսեթյան, Մ. Չոբանյան, Ֆ. Կարապետյան, 

Ա. Ավագյան

1980 թ. ԵՊՀ շախմատի թիմային առաջնորդության հաղթող Քիմիայի ֆակուլտետի թիմը
(ձախի շարքը՝ դոցենտ Ս. Գրիգորյան, ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ Ռ. Մխիթարյան, 

ավագ գիտաշխատող Լ. Տեր-Մինասյան, Հարությունյան (ուսանողուհի))





Քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Աիդա Ավետիսյանը լաբորատորիայում, 1978 թ.

øÇÙÇ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ¹»Ï³Ý êáõñ»Ý Ü³Éã³çÛ³ÝÁ ¹ÇåÉáÙÝ»ñ ¿ Ñ³ÝÓÝáõÙ 
ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇÝ:



Ակադեմիկոս Ա. Սաղյանը (աջից առաջինը) ԵՊՀ-ի և ՌԴ Բելգորոդի պետական ազգային 
հետազոտական համալսարանի ղեկավարների հետ քննարկում են համագործակցության 

ծրագիր, 2015 թ.:

ԵՊՀ դեղաքիմիայի ամբիոնի մի շարք դասախոսներ՝ 
Ձախից աջ վերևի շարք՝ Սիմոնյան Հայարփի, Բալայան Լյուդմիլա, Պետրոսյան Սաթենիկ, 

Ադամյան Էլվիրա,  
Ներքևի շարք՝ Ղահրամյան Անահիտ, Սարգսյան Ժաննա, Պետրոսյան Կիմա, Շեյրանյան 

Մարինա, 2015 թ.



Քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը, 1999 թ.
Ձախից աջ՝ I շարք՝ Հ. Խաչատրյան – ք.գ.դ., պրոֆ., անալիտիկ քիմիայի վարիչ, 

Ռ. Վարդանյան – ք.գ.դ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Դեղագործական քիմիայի ամբիոնի 
վարիչ, Ս. Գրիգորյան – ք.գ.դ., պրոֆ., Անօրգանական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, 

Լ. Գալստյան – ք.գ.թ., դոցենտ, ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ, Ն. Բեյլերյան – ք.գ.դ., 
պրոֆ., ֆիզիկական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, Ժ. Առուստամյան – ք.գ.դ., պրոֆ., 

Ս. Վարդանյան – ք.գ.թ., դոցենտ:
Ձախից աջ՝ II շարք՝ Գ. Գրիգորյան – ք.գ.դ., պրոֆ., Գ. Մելիքյան – ք.գ.դ., պրոֆ., 

Ռ. Մխիթարյան – ք.գ.թ., դոցենտ, ֆակուլտետի արհբյուրոյի նախագահ, Գ. Գրիգորյան – 
ք.գ.թ., դոցենտ, Կատալիզի ամբիոնի վարիչ, Տ. Ղոչիկյան – ք.գ.թ., ֆակուլտետի խորհրդի 

գիտքարտուղար, Վ. Հարությունյան – ք.գ.դ., պրոֆ.:

Անօրգանական քիմիայի ամբիոնի աշխատողները գիտաուսումնական հարցեր քննարկելիս
Ձախից աջ՝ ուս. լաբ. վարիչ Կ. Սարգսյան, ավագ գիտաշխատող Ն. Մանուկյան, ավագ 

լաբորանտ Ս. Բաղդասարյան, ք.գ.դ., պրոֆ. Հ. Բաբայան, ք.գ.դ., պրոֆ., ամբիոնի վարիչ 
Ռ. Հարությունյան, ավագ լաբ. Ն. Գալստյան



Անօրգանական և անալիտիկ քիմիայի ամբիոն, 2019 թ.
(ձախից աջ) I-ին շարք ներքևից՝ Ասլանյան Ս. պրեպարատոր, Բեգլարյան Հ. ք.գ.թ., դոցենտ, 

Գալստյան Ն. ավ.լաբորանտ, Մխիթարյան Ռ. ք.գ.թ., դոցենտ, Մարտիրյան Ա. ք.գ.դ., դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ, Պետրոսյան Գ. ք.գ.թ., դոցենտ, Ադամյան Ռ. ք.գ.թ., դոցենտ, Հարությունյան Լ. 

ք.գ.դ., դոցենտ, 
II-րդ շարք՝ Հարությունյան Ռ. ք.գ.դ., պրոֆեսոր, Թադևոսյան Լ. ք.գ.թ., ավ. լաբորանտ, 

Վարդանյան Ն. ավ. լաբորանտ, Խաչատրյան Հ. ք.գ.դ., պրոֆեսոր, Դարբինյան Հ. ք.գ.թ., 
դոցենտ, Մանգասարյան Լ. ք.գ.թ., ասիստենտ, Պետրոսյան Ի. ավ. լաբորանտ, Ներսիսյան Լ. 

ք.գ.թ., ավագ գիտ. աշխատող, Դայան Ռ. ավ. լաբորանտ
III-րդ շարք՝ Պետրոսյան Հ. ավ. լաբորանտ, Մկրտչյան Ռ. ք.գ.թ., դոցենտ, Փիրումյան Գ. ք.գ.դ., 
պրոֆեսոր, Սիմոնյան Գ. ք.գ.թ., դոցենտ, Խառատյան Ս. ք.գ.դ., պրոֆեսոր,ԳԱԱ թղթ.անդամ, 

Հայրապետյան Ս. ք.գ.դ., ավ. գիտ. աշխատող, Սարգսյան Կ. ուս. լաբ.վարիչ

Օրգանական քիմիայի ամբիոն, 2019 թ.
Ձախից աջ՝ վերևի շարք՝ Կ. Ավետիսյան – դոցենտ, ավագ գիտաշխատող,

 Փ. Մինասյան – ք.գ.թ., ավագ գիտաշխատող, Լ. Համբարձումյան – ք.գ.թ., գիտ. աշխատող,           
Մ. Սամվելյան – ք.գ.թ., դոցենտ, Ա.Գալստյան – ք.գ.թ., դեկանի տեղակալ

Ներքևի շարք՝ Ի. Ալեքսանյան – ք.գ.թ., դոցենտ, Տ.Ղոչիկյան – ք.գ.դ., պրոֆ., դեկան, 
Ն. Դուրգարյան – ք.գ.դ., պրոֆ., ամբիոնի վարիչ – Գ. Թոքմաջյան, ք.գ.դ., պրոֆ., 

Ն. Միրաքյան – ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ



Ֆիզիկական և կոլոիդ քիմիայի ամբիոն, 2019 թ.
Ձախից աջ՝ ներքևի շարք` Շիլաջյան Հ. – ք.գ.թ., ուսումնական լաբորատորիայի վարիչ,  
Շահինյան Գ. – ք.գ.թ., ավագ լաբորանտ, Սարգսյան Հ. – ք.գ.թ., դոցենտ, Մարգարյան Շ. – ք.գ.դ., 

պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչ, Ղազոյան Հ. – ք.գ.թ., դոցենտ, Գաբրիելյան Լ. – ք.գ.թ.,  դոցենտ:
Վերևի շարք` Գրիգորյան Զ. – ասպիրանտ, Գրիգորյան Գ. – ք.գ.թ., դոցենտ, Գրիգորյան Կ. – 
ք.գ.դ., պրոֆեսոր, Դեհերյան Շ. – լաբորանտ, Զատիկյան Ա. – ք.գ.թ., ավագ գիտաշխատող, 

Գրիգորյան Գ. – ք.գ.թ., դոցենտ, Մխիթարյան Ա. – լաբորանտ:

Քիմիայի ֆակուլտետի գիտխորհուրդի կազմը, 2019 թ.
Ձախից աջ՝ 1-ին շարք ներքևից՝ Մարտիրյան Ա. – ք.գ.թ.,դոցենտ, անօրգանական և անալիտիկ 

քիմ. ամբ. վարիչ, Վարդանյան Շ. – ՈՒԳԸ նախագահ, Մխիթարյան Ռ. – ք.գ.թ., դոցենտ, 
արհբյուրոյի նախագահ, Ղոչիկյան Տ. – ք.գ.դ., պրոֆեսոր, դեկան, Բրուտյան Ա. – ՈՒԽ 

նախագահ, Առաքելյան Գ. – բակալավրիատի ուսանողուհի
2-րդ շարք՝ Հարությունյան Ռ. – ք.գ.դ.,պրոֆեսոր, Ալեքսանյան Ի. – ք.գ.թ., դոցենտ, 

Գրիգորյան Կ. – ք.գ.դ., պրոֆեսոր, Դուրգարյան Ն. – ք.գ.դ., պրոֆեսոր, օրգանական քիմ. ամբ. 
վարիչ, Սամվելյան Մ. – ք.գ.թ., դոցենտ, գիտ. քարտուղար, Գալստյան Ա. – ք.գ.թ., ասիստենտ, 

դեկանի տեղակալ
3-րդ շարք՝ Մարգարյան Շ. – ք.գ.դ., պրոֆեսոր, ֆիզիկական և կոլոիդ քիմ. ամբ. վարիչ, 

Փիրումյան Գ. – տ.գ.դ., պրոֆեսոր:



ԵՊՀ շրջանավարտ քիմիական գիտությունների դոկտորները

1. Աղաջանյան Ցոլակ Եփրեմի

2. Մարգարյան Էդուարդ Աբրեսի

3. Մելիք-Օհանջանյան Ռաֆիկ Գեղամի

4. Նորավյան Ազատ Սողոմոնի - ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

5. Հարոյան Հարություն Ասատուրի - ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

6. Թադևոսյան Գուրգեն Տրգրանի - ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

7. Կուռոյան Ռազմիկ Հակոբի

8. Գևորգյան Գյուլնարա Արտավազդի

9. Հովակիմյան Մառլենա Ժիրայրի

10. Խաչիկյան Ռայա Ջահանի

11. Չոբանյան Ժորա Արմենակի

12. Սարգսյան Մուշեղ Սիրունի

13. Բադանյան Շալիկո Հովակիմի - ՀՀ ԳԱԱ անդամ

14. Դանագուլյան Գևորգ Հրաչի - ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

15. Հասրաթյան Գագիկ Վաչեի

16. Չուխաջյան Էմմա Հովսեփի

17. Գյուլնազարյան Արա Խաժակի

18. Հովհաննիսյան Առնոս Արշակի

19. Սիրականյան Սամվել Նապոլեոնի

20. Պարոնիկյան Երվանդ Գառնիկի

21. Մարկոսյան Աշոտ Իշխանի

22. Թոփուզյան Վիգեն Օնիկի - ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

23. Քոչարյան Սասուն Տիգրանի

24. Բաբայան Արաքսի Թովմասի - ՀՀ ԳԱԱ անդամ

25. Կուրտիկյան Տիգրան Ստեփանի

26. Ոսկանյան Մարտուն Գրիգորի

27. Մարտիրոսյան Գուրգեն Թորգոմի

28. Հակոբյան Լևոն Ալեքսանդրի

29. Հակոբյան Ալեքսանդր Մկրտչի

30. Մոռլյան Նազար Մնացականի

31. Պողոսյան Գալուստ Մնացականի

32. Չուխաջյան Գառնիկ Ալեքսանդրի

33. Մնջոյան Արմենակ Լևոնի - ՀՀ ԳԱԱ անդամ

34. Վարդանյան Սարգիս Համբարձումի - ՀՀ ԳԱԱ անդամ



35. Վարդանյան Ռուբեն Սարգսի - ՀՀ ԳԱԱ անդամ

36. Փանոսյան Ալեքսանդր Գևորգի 

37. Աղբալյան Սեդա Գարեգինի

38. Գևորգյան Ալեքսանդր Համբարձումի

39. Առաքելյան Ալվարդ Սահակի

40. Ղազարյան Փեփրոնե Իվանի

41. Մելիքյան Գագիկ Գեորգիի

42. Ենգոյան Ալեքսանդր Փայլակի

43. Գաբրիելյան Աննա Գուրգենի

44. Սարգսյան Սերժիկ Հակոբի

45. Պետրոսյան Վազգեն Ազատի

46. Տոնոյան Անահիտ Ավետիսի

47. Հարությունյան Էդիկ

48. Ոսկանյան Էմիլ Սերոբի

49. Գրիգորյան Ռոբերտ

50. Խաչատրյան Լավրենտ Արտավազդի

51. Ղուկասյան Պետրոս Սարգիսի 

52. Խառատյան Սուրեն Լևոնի - ֆիզմաթ. գ.դ., ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

53. Զուլումյան Նշան Հովհաննեսի

54. Ջավուկցյան Սերյան Գևորգի

55. Չալտիկյան Հովհաննես Հակոբի - ՀՀ ԳԱԱ թղթ. անդամ

56. Բեյլերյան Նորայր Մանվելի

57. Մելքոնյան Լիպարիտ Գևորգի

58. Հարությունյան Ռոմիկ Սուրենի

59. Չալտիկյան Ռուբեն Հովհաննեսի

60. Փիրումյան Գևորգ Պետրոսի - տ.գ.դ.

61. Գրիգորյան Սերգեյ Կոնստանտի

62. Եղոյան Ռայա Վահանի

63. Գրիգորյան Կարինե Ռաֆայելի

64. Մուշեղյան Աշոտ Վարազդատի

65. Հարությունյան Լուսինե Ռոմիկի

66. Մարուխյան Դերենիկ Հովսեփի

67. Գրիգորյան Ռուդիկ Համազասպի

68. Գրիգորյան Լևոն Համազասպի

69. Դարբինյան Մամիկոն Վարդանի

70. Ղանղյան Մամիկոն Տիգրանի



71. Գուլբուդաղյան Լիպարիտ Վաղարշակի

72. Դուրգարյան Անժելո Հակոբի

73. Ավետիսյան Աիդա Ավետիսի

74. Զալինյան Միքայել Գարեգինի

75. Շահնազարյան Ժորա Մեխակի

76. Հարությունյան Վիլիկ Սիրակի

77. Ղոչիկյան Տարիել Վլադիմիրի

78. Մելիքյան Գագիկ Սուրենի

79. Թոքմաջյան Գայանե Գևորգի

80. Դուրգարյան Նարինե Անժելոյի

81. Մալխասյան Արարատ Ցոլակի

82. Սահակյան Լիդա Արշակի

83. Օրդյան Միքայել Բախշիի

84. Մեսրոպյան Էվելինա Գուրգենի

85. Խաչատրյան Ռոլանդ Հարությունի 

86. Սաղյան Աշոտ Սերոբի - ՀՀ ԳԱԱ անդամ

87. Կուրղինյան Կլիմ Ամրոսի

88. Ղազարյան Հրաչիկ Արմենակի

89. Իրադյան Մելքոն Արփիարի

90. Նալբանդյան Արամ Բագրատի

91. Վարդանյան Ռազմիկ Լևոնի

92. Վարդանյան Լուիզա Ռազմիկի

93. Վարդանյան Իրմա Արմենակի

94. Դովլաթյան Վռամ Վաղինակի

95. Երիցյան Մեժլում Լևոնի

96. Շահինյան Արամ Արտաշեսի - ՀՀ ԳԱԱ անդամ

97. Սիմոնյան Մաքսիմ Արշալույսի



167ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

III-2-6.1 .  Դե ղագ որ ծական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վար իչ ները և  նրանց 

կ ենս ագրո ւթյո ւն ները (1998-2016 թթ.)

Այդ մ աս նա գիտո ւթյամբ  ամբ իոնի  վար իչներ աշ խատել են.   

1. Վ արդ անյա ն Ռ ուբե ն Սա րգսի (1949 թ.), 1998-200 0 թթ.

2. Ս աղյան  Աշո տ  Սե րոբի (1957 թ.), 2000-201 6 թթ.

3. Հ ովհ անն եսյա ն Ռ ուբեն Ա նդ րա նիկի (1951 թ.), 2015-201 6 թթ.

4. Հ ովհ անն իսյան  Ա նահիտ  Մ խի թարի (1962 թ.), 2015-2016 թթ.

1 . Վ արդ անյա ն Ռ ուբե ն Սա րգսի (1949 թ.  Երևան )
 Քիմ իական  գիտո ւթյո ւն ների դ ոկտոր (1985 թ.), պ րո ֆեսոր (1988 թ.), 

ՀՀ ԳԱԱ  ա կա դե միկոս (1998 թ.),

Ա.  Մն ջո յանի անվան նուրբ  օր գա նակա ն  քիմ իայի ի նս տիտ ուտի 

 լա բո րա տոր իայի  վարիչ (1984-1992 թթ.),

Հ Հ  դե ղա միջ ոց ների և բ ժշ կական տ եխ նո լոգ իա ների գ ար ծա կալո ւթյան 

տ նօրենի  տե ղակալ (1992-1998 թթ.),

ԵՊ Հ  դե ղագ որ ծական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (1998-2000 թթ.)

Ռ . Վ արդ ան յանը ծնվել է 20.03.1949 թ.  Եր ևանում  ա կա դե միկոս, 

 քի միկո ս Ս արգի ս Վ արդ ան յանի  ըն տա նիքում:  Դպ րոցը  ոսկե  մե դալով  

ավ ար տելուց  հետո 1966 թ.  ընդո ւնվել է ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը,  

որը  գե րազ անցո ւթյամբ  ավ արտել է 1971 թ.  և  ընդո ւնվել է ԽՍՀՄ ԳԱ 

ՕՔԻ  (Մո սկվա)  աս պիր անտ ուրան : Ժ ամ կետից շուտ պա շտ պանել է 

թ եկ նա ծո ւական  թեզը  և  վե րադ արձել  Երևան  ու  անցել  աշ խատ անքի 

Ա.  Մն ջո յանի  անվան ի նս տիտ ուտում: Գի տական  հետաքրքրություն-

ները կե նտ րոն աց րել է  ցավա զրկող  քիմ իական  դե ղա միջ ոց ների 

ս ին թեզին  և  հե տա զոտո ւթ յանը,  որոնց ա րդյո ւնքում ս ինթ եզ վեցին  

օփիո դային շ արքի  դե ղա միջ ոցներ`  ֆե նա րի դինը,  ֆե նէ տամը: 1984 

թ. ԽՍՀ Մ Պ ետ կոմի  ֆին ան սավ որմամբ ՆՕՔԻ-ում ստե ղծվեց Ռ . 

Վ արդ ան յանի  լա բո րա տորիան,  որտեղ ս ինթ եզվեց  հակ աառ իթ-

մածի ն  Ֆի պիֆեն  դե ղա մի ջոցը : Ա ռաջին  անգամ Ռ . Վ արդ ան յանի 

կ ողմից  ա ռաջա րկ վել և  մշ ակ վել են հ եք սահ իդ րո պի րի դազ ին ների 

ս ին թեզի մի շարք նոր  ե ղանակներ, հա յտ նաբ եր վել նոր  վերա խմ բա-

վորումներ:  Նշված  հե տա զոտո ւթյո ւն ների  հիման վրա Ռ . Վ արդ ան-

յանը 1985 թ. պա շտ պանել է դ ոկ տո րական  ա տե նա խոսո ւթյուն, իսկ 

1988 թ. ս տացել պ րո ֆե սորի  կոչում: 1990 թ. Ռ. Վ արդ ան յանը ըն տրվել 
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է ՀՀ ԳԱ թղ թակից  անդամ, իսկ 1996 թ.`  ա կա դե միկոս: 1992 թ. նա  հա-

մա տեղությամբ ն շան ակվել է Հ Հ  դե ղա միջ ոց ների և բ ժշ կական տ եխ-

նո լոգ իա ների  նոր աստեղծ գ որ ծա կալո ւթյան տ նօ րենի  ա ռաջին  տե-

ղակալ, ուր  աշ խատեց մինչև 1998 թ.:  Այն ուհետև  տե ղափ ոխվել է  աշ-

խատ անքի ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլտետ`  նոր աստեղ ծ  Դե ղագոր ծական 

 քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ: Ա յդտեղ նա  կի րառեց ո ւսման նոր սկզբունք 

ի տ ար բերո ւթյուն Բժշկական ի նս տիտ ուտում գ ործող  ավան դական  

ե ղան ակ ների` շ եշտը դ նելով պ ատր աս տելու բժշ կական  քիմ իայի 

մ աս նագետներ`  որպես  դե ղա միջ ոց ների  պոտ ենցիալ ստեղծողներ, 

իր  դաս ընթ աց ներով  ու սան ող ներին  ծա նոթ աց նելով  դե ղերի ս ին թեզի 

 աշխ արհին:  Ա վելի ուշ այդ ո ւղղո ւթյամբ նրա կ ողմից հ րա տար ակվել 

է  դա սագիրք` «Синтез основных лекарственных средств», Москва, 
2004 թ.: Ռ . Վ արդ ան յան ը Խոր հր դայի ն Միության փլուզ ումից  հետո 

իր  գի տա հե տա զո տական  պոտ ենց իալը  իր ացրել է  աշխարհի մի շարք 

 համալ սար ան ներում`  Իս պան իայի,  Ֆր անսիայի , Մեծ  Բ րի տանիայի, 

ԱՄՆ-ի : Կարճ տևեց  ա կա դե միկո ս Ռ ուբե ն Սարգս ի Վ արդ ան յանի 

գ ործունեո ւթյ ունը ԵՊ Հ  դե ղագ որ ծական  քիմիայի  ամբ իոնում (1998-

2000 թթ.), նա  տե ղափ ոխվեց ԱՄՆ-ի  Ա րի զո նայի  համ ալ սարան  որպես 

 գիտ աշ խատող, իսկ 2004 թ. այդ  համ ալ սա րանում ս տա նալով պ րո-

ֆե սորի  կոչում  հա ջողո ւթյամբ  շարու նակում է  աշ խատել ա յնտեղ առ 

այսօր: 2006 թ. «Elsevier»  միջ ազ գային  խո շո րագույն  գի տական հ րա-

տար ակչո ւթյունը լույս է  ըն ծայել  ա կա դե միկոս Ռ.  Ս. Վ արդ ան յանի` 

«Synthesis of Essential Drugs» գ իրքը: 2016 թ. նույն հ րա տարակչո ւթյ ունը 

հրատարակել է Ռ. Ս . Վ արդ ան յանի թվով  երրորդ գ իրքը` «Synthesis 

of Best-Seller Drugs», իսկ 2017 թ.  չորրորդը` «Piperidine-Bades Drug 

Discovery»:  Ա կա դե միկոս Ռ. Ս . Վ արդ ան յանը  հե ղինակ է տպա գրված 

130  գի տական հ ոդվ ած ների, այդ թվում` 5 հ ոդված- ակնա րկ ների, 20 

 հե ղի նա կային  ի րավո ւնքի, 4 ԱՄՆ  ար տոն ագրի:  Նրա վ երջին  ակն ար-

կային հ ոդ վածը` «Fentanyl-related compounds and derivatives current 

status and future prospects for parmaceutical applicationc»,  որը նրա  սե-

փական  հե տա զոտո ւթյո ւն ների ա րդյու նք ների ը նդհ ան րացումն է ու 

 դիտա րկվում է  ցավա զրկող  դե ղա միջ ոց ների ստե ղծման  հեռ անկար-

ները, տպա գրվել է «Future Medicinal Chemistry»  ամս ագրում 2014 թ. : 

Նա  հե ղինակ է նաև մի շարք հ ոդվ ած ների` նվ իրված ՀՀ  գիտո ւթյան և 

 կրթո ւթյան հ իմնա խնդ իր ներին:

Ա կա դե միկոս Ռ . Վ արդ ան յանը  որպես հայ մեծ  և  միջ ազ գային  ճա-
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նաչում  ու նեցող  քի միկոս- դե ղագետ գ իտ նական ձ ևավ որվել է ԵՊՀ-ում 

և Ա.  Մն ջո յանի  անվան ՆՕՔ ի նս տիտ ուտում: 

2 . Ս աղյան  Աշո տ  Սե րոբի (1957 թ.   Չափար, ԼՂՀ )
 Քիմ .  գիտ. դ ոկտոր (1997 թ.), պ րո ֆեսոր (1998 թ.), 

ՀՀ ԳԱԱ  ա կա դե միկոս (2007 թ.),

ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետ ի  դե ղագ որ ծական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ 

(2000-2016 թթ.),

ՀՀ ԳԱԱ  «Հ այկ են սատ եխ նո լոգիա»  գիտա արտ ադ րական կե նտ րոնի 

տ նօրեն (2000 թ.),

ԵՊ Հ ֆ ար մաց իայի  ուսո ւմ նա գի տական ի նս տիտ ուտի տ նօ րենի 

պ աշտոնակատար (2017 թ.)

 

 Ծնվել է ԼՂՀ  Չափար գյ ուղում (07.04.1957), մ ան կավ արժի  ըն-

տա նիքում :  Տեղի մ իջ նակարգ դպ րոցը  ավ ար տելուց  հետո  ան մի-

ջապես  ընդո ւնվել է ԵՊՀ  քիմ իական  ֆակո ւլ տետը, որն  ավ արտել է 

1978 թ., 1978-1980 թթ.  որպես  ավագ  լա բորանտ  աշ խատել է ԽՍՀՄ 

մ անրէա բա նական ա րդյ ու նա բերո ւթյան (ՄԱ)  գե նե տի կայի  հա-

մամիու թե նական  գի տա հե տա զո տական ի նս տիտ ուտ ի  Չար են ցա-

վանի մ ասնաճյ ուղում, 1981-1984 թթ.  եղել է ԽՍՀՄ ԳԱ Ա . Ն ես մե յա-

նովի  անվան  Է լեմ ենտ օր գա նական մ իացո ւթյո ւն ների ի նս տիտ ուտի 

 աս պիրանտ : Թ եկ նա ծո ւական  թեզը պա շտ պա նելուց  հետո (1984 թ.) 

 վե րադ արձել է  Երևան ու  աշ խատ անքի  անցել ԽՍՀՄ ՄԱ  ա մին աթթ ու-

ների տ եխ նո լոգ իական  գի տա հե տա զո տական ի նս տիտ ուտում  որպես 

կրտսեր  գիտ աշ խատող,  ապա  ավագ  գիտ աշ խատող, 1986-1988 թթ.  

եղել  է Մե մբ րա նային տ եխ նո լոգ իայի բաժնի  վարիչ, 1988-2006 թթ.  

Ամի աթթ ու ների ն ման ակ ների  և  ածա նցյ ալ ների ս ին թեզի  լա բո րա-

տորիայի  վարիչ, 2000 թ.  «Կ են սատ եխ նո լոգ իայի ԳՀԻ» ՓԲԸ տ նօրեն, 

իսկ 2010 թ. ՀՀ ԳԱԱ  «Հ այկ են սատ եխ նո լոգիա»  գիտա արտ ադ րական 

կե նտ րոնի տ նօ րենի պ աշ տո նա կատար: 

Նա 1989-1997 թթ.  աշ խատ ան քային գ ործ ունեո ւթյուն է  ծա վալել 

նաև ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  ան օր գա նական  քիմ իայի  ամբիոնում: 

1992-2000 թթ.  աշ խատել է ԵՊՀ-ում  որպես  դոցենտ, իսկ 2000 թ.-ից` 

պ րո ֆեսոր: 2000-2016 թթ.  եղել  է  Դե ղագ որ ծական  քիմ իայի  ամբ իոնի 

 վարիչ: 2017 թ. հո ւն վարից ԵՊ Հ ֆ ար մաց իայի ի նս տիտ ուտի տ նօ րենի 

պ աշ տո նա կատար է:  



170 ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի պատմությունը (1919-2019 թթ.)

Պրոֆ. Ա. Ս . Ս աղ յանը  ոսո ւմ նա գի տական մեծ  հա ջողո ւթյո ւն-

ների է  հասել սկսած 1990 -ական թվականներից  համ ալ սա րանում  և 

Կ են սատ եխ նո լոգիայի գիտահետազոտական ի նս տիտ ուտում  հա-

մատեղ  աշ խատ ան քային գ ործ ունեո ւթյան  ժա մա նակահատվածում, 

զ արգաց նելով ՀՀ-ում  գի տական  հե տա զոտո ւթյո ւն ների շատ կ արևոր 

բ նա գավ առներ. 

1.  Օպ տի կապես  ակտիվ ոչ ս պի տակ ու ցային  ա մին աթթ ու ների  

ա սիմ ետրիկ բ իո մի մետիկ ս ինթեզ,  որը միակն է ՀՀ-ում և  նվ իրված է 

 ժա մա նա կակից կ են սատ եխ նո լոգ իայում խիստ  արդ իական  և կ արևոր 

ոչ բ նական  կառո ւցվ ածքով կ են սա բա նորեն  և  դե ղա բա նորեն  ակտիվ 

 օպ տի կապես  մաքուր  քի րա լային մ իացո ւթյո ւն ների ստ աց մանը: 

2. Ոչ բ նական պ եպտ իդ ների ս ինթեզ և բ ժշ կակ են սա բա նական 

հ ատկո ւթյո ւն ների  ուսո ւմ նա սիրո ւթյուն : Ս ինթ եզվել են ոչ ս պի տակու-

ցային (S)- և (R)-  ա մին աթթ ուներ  պար ու նակող 40-ից  ա վելի նոր 

երկ- եռ-  և  քա ռապ եպտ իդներ,  հե տազ ոտվել են ոչ ս պի տակ ու ցային  

ա մին աթթ ու ների և  դր անցից կա զմված պ եպտ իդ ների բժշ կակ են սա-

բա նական հ ատկո ւթյո ւն ները: 

3.  Ա մին աթթ ու ների  և այլ կ են սա բա նորեն  ակտիվ մ իացո ւթյո ւն ների 

 ան ջատում  և մ աքրում:  Մշ ակվել է մ անր էա բա նական  արտ ադրության 

կո ւլտ ուրալ  հեղո ւկ ներից (S)-պ րո լինի  անջ ատման  և մա քրման 

յուրահատուկ  է կո լոգ իապես  մաքուր տ եխ նո լոգիա:

Այս  աշ խատա նք ները Ա . Ս աղ յանին մեծ  ճա նաչում  բե րեցին ՀՀ-

ում  և  միջ ազ գային  աս պա րեզում: Ա . Ս աղ յանը պ ատր աստում է նաև 

բարձ րորակ կ ադրեր և՛  համ ալ սա րանում, և՛ ի նս տիտ ուտում:  Նրա  ղե-

կա վարո ւթյամբ պ աշտպ անվել են 16 թ եկ նա ծո ւական և 3 դ ոկ տո րական  

ա տե նա խո սական  թեզեր : Պրոֆ. Ա. Ս աղ յանի  հե ղի նակությամբ տպա-

գրվել են 320-ից  ա վելի  գի տական  աշ խատություններ:  Նրա կ ողմից 

հ րա տար ակվել են հե տևյալ ձ եռնա րկ ները. 
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способы получения. // Монография, 341 с., Москва, Издательство 
«Наука», 2010 թ.: 

2 . Ս աղյան Ա. Ս.  Ա մին աթթ ու ների, պ եպտ իդ ների և  ս պի տակո ւց-

ների  քիմիա / /  Դա սագիրք, 392 էջ,  Երևան, ԵՊՀ հ րա տար ակչություն, 

2010 թ.: 

3 . Ս աղյան Ա. Ս . Կ են սատ եխ նո լոգիա / /  Դա սագիրք, 412 էջ, 

 Երևան, ԵՊՀ հ րա տար ակչո ւթյուն, 2013 թ.: 
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4 . Ս աղյան Ա. Ս.  Ա մինաթթու ների, պ եպտ իդ ների և  ս պի տակո ւց-

ների  քիմիա / /  Դա սագիրք, 452 էջ,  Երևան, ԵՊՀ հ րա տար ակչո ւթյուն, 

2015 թ.: 

5. Ashot S. Saghyan, Peter Langer // Asymmetric synthesis of non-

proteinogenic amino acids, ISBN: 978-3-527-34041-5; 2016; 376 page, 

Wiley-VCH: 

Ակադեմիկոս Ա . Ս աղ յանի  ուսո ւմ նա գի տական գ ործ ունեո ւթյ ունը 

շատ բարձր է գ նահ ատվել ՀՀ-ում  և  արտե րկրում : Նա  ար ժա նացել է 

 բազում մր ցան ակ ների  և պար գև ների, այդ թվում`  Եվ րոմիո ւթյա ն  Դեկ-

արտի  անվան մր ցա նակի (2001 թ.), ՉԺՀ  կա ռավ արության  « Բա րե-

կամո ւթյուն» շք ան շանի (2002 թ.), ՀՀ  նա խա գահի մր ցանակի (2004 

թ., 2011 թ.),  «Գոլդ  Ստար»  միջ ազ գային  ո րակի շք անշանի (2006 թ.), 

ՀՀ վ ար չա պետի շնոր հա կա լագրի (2006 թ.), ՀՀ վ ար չա պետի հ ու շա-

մեդալի (2009 թ.), ՀՀ  գիտո ւթյան վ աս տա կավոր գ ործչի (2014 թ.), ՀՀ 

 պե տական մր ցանակի (2015 թ.) : Նա  եղել է բ ազ մաթիվ  միջ ազ գային 

 գի տական դ րամ աշն որ հային ծր ագ րերի  ի րա կան ացման  ղե կավար:  

Պրոֆ. Ա . Ս աղ յանը ն եր կայումս « Հայ աս տանի  քիմ իական հ ան դես»-ի 

գլխավոր խմ բագիրն է ,  Միջ ազ գային  գի տատ եխ նի կակա ն կե նտ րոնի 

 հա մակ արգո ղ խ որհո ւրդում  որպես ՀՀ ԳԱԱ ն եր կա յաց ուցիչ, ՀՀ ԳԱԱ 

մի շար ք խ որհու րդ ների  անդամ: 

3 . Հ ովհ անն եսյա ն Ռ ուբեն Ա նդ րա նիկի (1951 թ.  Երևան)
Բ ժշ .  գիտ. դ ոկտոր (1993 թ.), պ րո ֆեսոր (2001 թ.), 

ՀՀ  առ ող ջա պահո ւթյան  նա խա րարո ւթյան  ազ գային ի նս տիտ ուտի  

կ լի նի կական  պա թո ֆիզ իո լոգ իայի  ամբ իոնի հ իմ նադիր- վարիչ (1998-2011 թթ.),

ԵՊ Հ  դե ղա գիտո ւթյան  և  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետ ի կ ենսաբ ժշ կա գիտո ւթյան 

 ամբ իոնի  վարիչ (2015-2016 թթ.),

ԵՊ Հ ֆ ար մաց իայի ի նս տիտ ուտ ի կենսաբ ժշ կա գիտո ւթյան  

ամբ իոնի  վարիչ (2017 թթ.)

  

Ռ . Հ ովհ անն ես յանը 1968 թ.  ավ արտել է դպ րոցը, իսկ 1974 թ.-ին` 

 Եր ևանի բժշ կական ի նս տիտ ուտի բ ու ժական  ֆակո ւլ տետը: 1974 թ. 

 աշ խատել է  Եր ևանի 1 կ լի նի կական  հիվ ան դա նոցում  որպես բժիշկ 

 ինտերն: 1975-1977 թթ.  ծա ռայել  է Խոր հր դային  բա նակում  որպես 

բժշկական ծառայության սպա: 1980 թ.-ին ԽՍՀՄ բ ժշ կական ԳԱ  վի-

րաբ ուժո ւթյան  հա մամի ու թե նական  գի տական կե նտ րոնի  Երևանի 
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մ ասն աճյ ուղում ա ռա ջինը ՀՀ-ում հ իմն ադրել  և  ղե կա վարել է  մ իկ-

րոցիրկո ւլ յաց իայի  լա բո րա տորիան: 1984-1993 թթ.  աշ խատել է ԲԳԱ 

այդ մ ասն աճյ ուղի գլ խավոր բժիշկ: 1987թ. պա շտ պանել է թ եկ նա-

ծուական, իսկ 1993 թ. դ ոկ տո րական  ա տե նա խոսո ւթյուն, պ րո ֆեսոր է 

2001 թ.-ից: 1993 թ.  անցել է  աշ խատ անքի ՀՀ ԱՆ  առ ող ջա պահության 

 ազ գային ի նս տիտ ուտում: 1998-2000 թթ.  ղե կա վարել է ՀՀ ԱՆ 

 գիտության, կրթության  և կ ադ րային  ներ ուժի վ արչո ւթյ ունը: 1998-2011 

թթ. ՀՀ ԱՆ  առ ող ջա պահո ւթյան  ազ գային ի նս տիտուտում հ իմնադրել 

 և  ղե կա վարել է կ լի նի կական  պա թո ֆիզ իո լոգ իայի  ամբիոնը: 2011-2015 

թթ.  աշ խատել է ՀՀ ԱՆ  առ ող ջա պահո ւթյան  ազ գային ի նստիտուտում 

 որպես գլ խավոր փ որ ձագետ,  ապա  «Ա պաց ու ցո ղական բժշկո ւթյան 

 հիմու նք ները»  դաս ըն թացի  ղե կավար: 2015-2016 թթ.  աշ խատել է ԵՊ Հ 

 դե ղա գիտո ւթյան  և  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում  որպե ս կ ենսաբժշկա-

գիտո ւթյան  ամբիոնի  վարիչ: 2017 թ. հո ւն վարից  շար ու նակում է  աշ-

խատել  ԵՊՀ ֆ ար մաց իայի նոր աստեղծ ի նս տիտ ուտում:  Պրոֆ.  Ռ. 

Հ ովհ աննես յանը  ճան աչված գ իտ նական է,  հե ղինակ է մոտ 160  գի-

տական  աշ խատո ւթյան , 4 գյ ուտի  ար տոն ագրի և 14  նո րա րական  

ա ռաջ արկո ւթյան : Իր կ ողմից 2002 թ. հ իմն ադրա ծ «Հ այ կական 

բժշկական  տար եգրեր» հ ան դեսի գլ խավոր խմ բագիրն է:

4 . Հ ովհ անն իսյան  Ա նահիտ  Մ խի թարի (1962 թ.  Երևան )
Կ են սա բ.  գիտ. թ եկ նածու (2010 թ.),  դոցենտ (2013 թ.), 

ԵՊ Հ  դե ղա գիտո ւթյան  և  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետ ի ֆ ար մատ եխ նո լոգ իայի և 

ֆ ար մաց իայի  է կո նո մի կայի ու  կա ռավ արման

 ամբ իոնի  վարիչ (2015-2016 թթ.),

ԵՊ Հ ֆ ար մաց իայի ի նս տիտ ուտ ի ֆ ար մատ եխ նո լոգ իայի և 

ֆ ար մաց իայի  է կո նո մի կայի ու  կա ռավ արման  ամբ իոնի  վարիչ (2017 թ.)

 

Ա . Հ ովհ անն իս յանը  ավ ար տել է ԵՊՀ կ են սա բա նական  ֆակուլ-

տետի կ են սա քիմ իայի  բա ժինը (1986 թ.), նույն  տարում  անցել 

է  աշ խատանքի  Եր ևանի  ամին աթթ ու ների ԳՀԻ « Ան թափոն 

 արտադրություն»  լա բո րա տոր իայում  որպես  ճարտարագետ-տ եխ-

նոլոգ,  որտեղ զբաղվել է  ա մին աթթ ու ների մ անր էա բա նական ս ին-

թեզի  արտադրո ւթյան հ իմ նահ ար ցերով: 2000-2005 թթ.  աշ խատել է 

ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետ ի  դե ղագ որ ծական  քիմ իայի  ամբ իոնում 

 գիտական թեմայի  գիտ աշ խատող: 200 5 թ.-ից  աշ խատում  է  Դե ղագոր-
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ծական  քիմ իայի  ամբ իոնում, նախ`  ավագ  լա բորանտ,  ապա 2007  թ.-

ից  որպես  դա սախոս,  այն ուհետև` 2010-2013 թթ.  որպես  աս իստենտ, 

իսկ 2013 թ.-ից`  դոցենտ: 2015 թ. ըն տրվել է ԵՊ Հ  դե ղա գի տության  և 

 քիմ իայի  ֆակուլ տետ ի ֆ ար մատ եխ նո լոգ իայի  և ֆ ար մաց իայի  է կո նո-

մի կայի ու  կա ռավ արման  ամբ իոնի  վարիչ: 2017 թ. հո ւն վարից  շար ու-

նակում է  աշ խատել  ԵՊ Հ ֆ ար մաց իայի նոր աստեղծ ի նս տիտ ուտում 

նույն պ աշ տոնով :

Կ են սա բ.  գիտ. թ եկ նածու (2010 թ.),  դոցենտ Ա . Հ ովհ անն իս յանը իր 

 աշ խատ ան քային գ ործ ունեո ւթյան շր ջան ակ ներում մ ասն ակցել է մի 

 քանի  միջ ազ գային դ րամ աշնո րհ ների  աշ խատա նք ներին : Դոց. Ա. Մ . 

Հ ովհ անն իս յանը  հե ղինակ է 43  ուսո ւմ նա գի տական  աշ խատա նքի:
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III-2-7.  Է կո լոգ իական  քիմ իայի  ամբիոն (2007-2015 թթ.)

ԵՊ Հ քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի  է կո լոգ իական  քիմ իայի  ամբ իոնը 

ստեղծվել է 2007 թ.  ապրիլին  ֆակո ւլ տետում գ ործող (1997-2007 թթ.)  

է կո լոգ իական  քիմ իայի  միջ ամբ իո նային  ուսո ւմ նա գի տական  լա բո-

րա տոր իայի  բա զայի  հիման վրա:  Ամբ իոնի միակ  ան փոփոխ  վարիչ  

եղել է տ եխ .  գիտ. դ ոկտոր, պ րո ֆեսոր  Գևոր գ Պ ետ րոս ի  Փիրո ւմ յանը:  

Է կո լոգ իական  քիմիա մ աս նա գիտո ւթյամբ  որոշ  առ ար կա ների  դա-

սավանդ ումը ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետում  ըն թացել է սկսած 1995  

թ.-ից:  Ամբ իոնը  ֆակո ւլ տետում իր գ ործ ունեո ւթյան  տա րի ներին ց ու-

ցա բերել է մեծ  ակ տիվո ւթյուն  և բարձր կ ազ մակե րպ վածո ւթյուն թե՛ 

 գի տա հե տա զո տական, թե՛  ուսո ւմ նամ ան կավ ար ժական  աշ խատանք-

ներում : Կա զմվել են  բա կալ ավր իատի  և  մագի ստ րատ ու րայի բ ազ-

մաթիվ  առ ար կա ների  ուսո ւմ նական ծր ագրեր,  որոնք ՀՀ-ում  դա-

սավանդվել են  ա ռաջին  անգամ: 

 Ամբ իոնում զ արգ ացվել են մի շարք  գի տա հե տա զո տական 

ո ւղղությո ւններ,  որոնք են՝  աղտ ոտ վածո ւթյո ւն ների հսկում և  շր ջակա 

 մի ջավ այրի  ո րակի  կա ռա վարում, կ են սագ ործ ունեո ւթյան պ րոցես-

ների  մե խանի զմ ների  ուսո ւմ նա սիրում,  հեղուկ  ֆազում  ա րեգ ակ նային 

լույսի,  մետ աղ ների, թթվ ածնի,  ազատ  ռա դիկ ալ ների մ ասնակցությամբ 

 օքսիդավերականգնման գ ործ ընթ աց ների  ուսո ւմ նա սիրում,  ֆա զերի 

 բաժ անման  մակ երևո ւյթին  ըն թացող գ ործ ընթ ացներ, նյ ու թերի զանգ-

վա ծա տե ղա փոխում շր ջակա  մի ջավ այրում բ նական  և մ ար դածին 

գ ործ ոն ների  ազ դեցո ւթյամբ, բ նական  և  թա փո նային ջ րերի մա քրման 

 ֆի զի կա քիմիական  ե ղան ակ ների մ շակում, բ նական քաղց րահամ 

ջ րերի  ո րակի նոր ջր աքմ իական  ինդե քս ների մ շակում, բ նական քա ղց-

րահամ ջ րերի ի նք նամա քրման գ ործ ընթ աց ների  քա նա կական  ուսում-

նա սիրությո ւններ:

 Նշված  գի տական ո ւղղո ւթյո ւն ներով  ամբ իոնի գ ործ ունեո ւթյան 

 ժա մա նակա շր ջանում թ եկ նա ծո ւական  թեզեր են պա շտ պանել  «Է կո-

լոգ իական  քիմիա» մ աս նա գի տական բ աժնի 14 շր ջա նավա րտներ և  

Ի րանի  Իս լա մակա ն Հ ան րա պետո ւթյան  երեք  աս պիրա նտ:  Ամբիոնի 

 աշ խա տակ ից ները  և  ու սան ող ները մ ասն ակցել են  բազմաթիվ  միջազ-

գային  գի տա ժող ով ների  և  սե մին ար ների:  Ամբ իոնի  աշ խա տակից-

ները հ րա տա րակել են շուրջ 220  գի տական հ ոդվ ած և 100-ից  ա վելի 
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 թեզ իսներ, ս տացել են 8 գյ ուտի  ար տո նագիր, տպ ագրել են 13 

 համահեղինակային  մեն ագրո ւթյո ւն, 11  ուսո ւմ նա մե թո դական  աշ-

խատանք:

 Երկար  տա րիներ  ամբ իոնում  դա սա խո սական  աշ խատա նքներ են 

 կա տարել  քիմ .  գիտ. թ եկ նած ուներ,  դոցե նտներ` Ա . Մ արտ իր յանը, Գ . 

 Սիմ ոն յանը, Լ .  Հարո ւթյո ւն յանը, Է .  Փիրո ւմ յանը, Լ . Մ արգ ար յանը, 

Ք .  Հակ ոբ յանը:  Է կո լոգ իական  քիմ իայի  ամբ իոնը լ ուծ արվել է 2015 թ. 

այդ մ աս նա գիտո ւթյան գծով  ու սան ող ների  ընդ ու նելության  պա կասի 

պ ատ ճառով:  Ամբ իոնի լ ու ծար ումից  հետո պրոֆ. Գ .  Փիրում յանը 

 և  դոցենտներ Գ .  Սիմ ոնյանն ու Լ .  Հարո ւթյո ւն յանը  տե ղափոխվել 

են ԵՊՀ  Անօ րգ նական և  անա լիտիկ  քիմ իայի  ամբիոն, իսկ Ա. 

Մարտիրյանը՝ ֆիզիկական և կոլորիդների քիմիայի ամբիոն: 
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III-2-7-1.  Է կո լոգ իական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վա րիչը, 

նրա կ ենս ագրո ւթյ ունը

(2007-2015 թթ.)

 

  Փիրո ւմյան  Գևոր գ Պ ետ րոսի (1951 թ.  Երևան )
Տեխ. գիտ. դ ոկտոր (1997 թ.), պրոֆեսոր (1999 թ.),  

Է կոլոգիական  միջազգային  ա կադեմիայի  անդամ (1996 թ.), 

ԱՄՆ  աշխ արհ ագ րական  ըն կերո ւթյան  իս կական  անդամ (1996 թ.),  

Ռ ուս աս տանի  բ նական  գիտո ւթյո ւն ների  ա կա դեմ իայի  ա կա դե միկոս 

(2004 թ.),

ԵՊՀ  է կո լոգ իական  քիմ իայի  ամբ իոնի  վարիչ (2007-2015 թթ.),

ԵՊՀ  է կո լոգ իայի ա նվտ անգո ւթյան կե նտ րոնի  ղե կավար (2009 թ.  առ այսօր)

 Ծնվել է  Եր ևանում  ծա ռա յողի  ըն տա նիքում (29.06.1951 թ.),  սո-

վորել է  Եր ևանի թիվ 19 դպ րոցում, որը  ոսկե  մե դալով  ավ արտել է 1968 

թ. ու  ընդո ւնվել ԵՊՀ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետը,  որը  գե րազ անցո ւթյամբ  

ավ արտել է 1973 թ.,  այն ուհետև  ընդո ւնվել ԵՊՀ  աս պիր անտ ուրան՝ 

 ֆի զի կական  քիմիա մ աս նա գիտո ւթյամբ և 1979 թ. պա շտ պանել 

թ եկ նա ծուական թեզ: 1975-1992 թթ.  աշ խատել է ԵՊ Հ ֆ իզիկական 

 քիմիայի  ամբ իոնին կից  Պր ոբ լե մային գիտահետազոտական  լա բո-

րա տորիայում  որպես  գիտ աշ խատող,  ավագ  գիտ աշ խատող,  ա ռա-

ջատար  գիտ աշ խատող,  գի տական  թե մայի  ղե կավար, իսկ 1992-2002 

թթ.  աշ խատել է  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնում  որպես  դոցենտ: 

1997 թ. պ աշ պանել է դ ոկ տո րական թեզ`  «Ջ րային  ռեսու րսներ,  ցա-

մաքի ջ րա բանո ւթյուն, ջ րա քիմիա» մ աս նա գիտո ւթյամբ, ս տա նալով 

տ եխ .  գիտ. դ ոկ տորի  գի տական  աս տիճան, պ րո ֆեսոր է 1999 թ.-

ից: 2002-2006 թթ.  եղել է ԵՊ Հ  ֆի զի կական  քիմ իայի  ամբ իոնի պ րո-

ֆեսոր, իսկ 2007-2015 թթ.  աշ խատել է ԵՊՀ  է կո լոգ իական  քիմ իայի 

 նոր աստեղծ  ամբ իոնի  վարիչ:  Պրոֆ. Գ .  Փիրո ւմ յանը փ աս տորեն 

ԵՊՀ-ում և ՀՀ-ում  Է կո լոգիական  քիմ իայի և  Ջ րա քիմ իայի  գի տական 

դպրոցի հ իմ նադիրն է:  Է կո լոգիական  քիմիայի  ամբ իոնից  բացի 2009 

թ. նա ԵՊՀ-ում կ ազ մակ երպել է նաև ԵՊՀ  է կո լոգ իական ա նվտ անգո-

ւթյան կե նտրոնը (մ իակը հ ան րա պետո ւթյ ունում),  որը առ այսօր  ղե-

կա վարում է: 

Մեծ է նրա  ուսո ւմ նա գի տական նե րդր ումը ԵՊ Հ  քիմ իայի 

 ֆակուլ տետում և ՀՀ-ում, հ ատ կապես  Է կո լոգ իական  քիմ իայի 
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ուղղվածությամբ : Դեռևս  ու սա նո ղական  տարիներին մեծ  հակում է 

ց ու ցա բերել  դեպի  քիմ իական  գիտո ւթյ ունը  և  կա տարել մեծ  ծա վալի 

 գի տական  աշ խատա նքներ: 1970 թ. և 1972 թ. դ արձել է  ու սա նո ղական 

 գի տական  աշ խատա նք ներ ի  Հա մամի ու թե նական մրցու յթ ների դ ափ-

նեկիր, 1977 թ. և 1978 թ. ̀   հա մամի ու թե նակա ն Մ ենդե լևյան  քիմ իական 

 ըն կերո ւթյան  գի տական  աշ խատա նք ների մրցո ւյթի հ աղթող, իսկ 

1980 թ .  Կո մեր իտմիո ւթյա ն  գիտո ւթյան  և տ եխ նի կայի բ նա գա վառում 

մր ցա նակի դ ափ նեկիր: 2008 թ.-ից սկսած պրոֆ. Գ.Պ .  Փիրո ւմ յանը 

ս տացել է  բազում տ իտղ ոսներ,  կոչո ւմներ, պար գևներ, պ ատվ ոգրեր, 

շքանշաններ,  մեդ ալներ, հ ու շա մեդ ալներ` ՀՀ  և  արտեր կր ների : Մ աս-

նա վո րապես` ՀՀ ԿԳ  նա խա րարո ւթյան պ ատ վոգիր (2009 թ.), Ա .  Նո-

բելի  անվան  Ոսկե  մեդալ (2014 թ.),  « Բարի կ ամքի դ եսպան» պ ատ-

վավոր  կոչում (ՄԱԿ) (2015 թ.), ՌԴ  բ նա գիտո ւթյան  ա կա դեմիայի 

« Կրթո ւթյան  և  գիտո ւթյան վ աս տա կավոր գ ործիչ» պ ատ վավոր 

տ իտղոս (2015 թ.), ՌԴ  « Գի տական դպ րոցի հ իմ նադիր» պ ատ վավոր 

 կոչում (2015 թ.), ՀՀ ար տակարգ  ի րա վի ճա ների  նա խա րարո ւթյան 

 գի տատ եխ նի կակա ն խոր հրդի  անդամ (2012 թ.),  Ար տակարգ  ի րա-

վիճ ակ ների  կա ռավ արման  միջ ազ գային կ ազ մակ երպո ւթյան (IEMO) 

լ իազոր ն եր կա յաց ուցիչ ՀՀ-ում (2016թ.):

 Պրոֆ. Գ. Պ  Փիրո ւմ յանը  ան դամ ակցել  և  ան դամ ակցում է ա վելի 

քան 30 խ որհու րդ ների, մ ասն աճյ ու ղերի,  ա կա դեմ իա ների, փ որ-

ձա գի տական  աշ խատ ան քային խմ բերի, հա նձ նա ժող ով ների, 

խմբագրական խ որհու րդ ների  աշ խատա նք ներին,  որ ոնցից  կա րելի է 

նշել` ԵՊ Հ  քիմ իայի  ֆակո ւլ տետի (1985 թ. -ից առ այսօր) և ԵՊ Հ  գի-

տակա ն խ որհու րդ ների  անդամ (2006-2011 թթ.),  Է կո լոգ իայ ի  միջ ազ-

գային  ա կա դեմիայի հ այ կական մ ասն աճյ ուղի տ նօրեն (1995-2015 

թթ.),  «Ջուր -էկո լոգիա-բ ժշկո ւթյուն»  միջ ազ գային  ա սոց իաց իայի 

 ազ գային փ որ ձագետ (1997 թ.),  « Ցա մաքի ջ րա բանո ւթյուն, ջ րային 

 ռեսու րսներ, ջ րա քիմիա» մ աս նա գի տական խոր հրդի  անդամ (1999-

2016 թթ.), «Ե րկր աբ նապ ահ պանո ւթյուն» մ աս նա գի տական խոր հրդի 

 անդամ (2000-2018 թթ.),  Է կո լոգ իական  քիմ իայի  միջ ազ գայի ն  կո-

միտեի  անդամ (2002 թ.), Հ Հ բա րձ րագույն  ո րա կավ որմա ն հա նձ նա-

ժո ղով ի Խոր հրդի  անդամ (2003-2015 թթ.), ՌԴ  «Ջուր  և  է կո լոգիա. հ իմ-

նահարցեր  և լ ուծո ւմներ» (2009 թ.),  «Ջուր.  քիմիա  և  է կո լոգիա» (2004 

թ.), ԵՊՀ  « Գի տական  տե ղե կագիր.  քիմիա  և կ են սա բանո ւթյուն» (2009 
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թ.)  գի տական  ամս ագ րերի խմբ ագ րական խ որհու րդ ների  անդամ:  

Պրոֆ. Գ. Պ .  Փիրո ւմ յանը Հ Հ  գիտո ւթյան  վ աս տա կավոր գ ործիչ է 

(2011 թ.):

Հա մա հե ղինակ է` 250-ից  ա վելի  գի տական հ ոդվ ածի, 100-ից  ա վելի 

 գի տական  թեզ իս ի, 8  մեն ագրո ւթյան, 2 դպ րո ցական  դասա գր քի, 1 

բ ու հական  դասա գրքի, 20  ար տոն ագ րի, 6  ուսո ւմ նա մե թո դական  աշ-

խատա նքի:  Նրա  ղե կա վարո ւթյամբ պ աշ պանել են 23 թ եկ նա ծո ւական 

և 3 դ ոկ տո րական  ա տենա խոսո ւթյո ւններ: 

2015 թ.-ից նա  աշ խատում է  Ան օր գա նական և  ա նա լիտիկ  քիմ իայի 

 ամբ իոնում  որպես պ րո ֆեսոր  և  շար ու նա կաբար  ակ տի վորեն  վարում  
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