
ԿԱՐԻՆԵ ՍՈՒՐԵՆԻ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 

 

 

Կոչում, պաշտոն / ամբիոն 

Պրոֆեսոր, ՀՊՄՀ Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոնի վարիչի 

պաշտոնակատար 

 

Կրթություն       

1994-1996 – դոկտորանտուրա ԵՊՀ աշխարհագրության  

1971-1974 - ասպիրանտուրա ԳԱԱ Փորձարարական կենսաբանության ինստիտուտում, 

1964-1970- Երևանի պետական համալսարանի կենսաֆիզիկայի բաժին, գերազանցության    

                       դիպլոմ: 

   

Գիտական աստիճան 

1975 թ.`  կենսաբանական գիտությունների թեկնածու /կենսաքիմիա/, 

1999 թ.` աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր /գեոէկոլոգիա, սոցիալ-տնտեսական   

                աշխարհագրություն/: 

 

Աշխատանքային փորձ 

2012 թ. առ այսօր      Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական      

                                      համալսարանի Էկոլոգիայի և կայուն զարգացման ամբիոնի վարիչ 

1995 առ այսօր         ՄԱԿ –ի /UNDP, UNEP, UNICEF/ ազգային փորձագետ: 

1995 – 2013 թթ.         Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ, ապա՝ պրոֆեսոր 

1991 – 1994  թթ.         ՀՀ  Բնապահպանության նախարար: 

1990 – 1991 թթ.           Երևան քաղաքի փոխքաղաքապետ բնապահպանության և 

                                       առողջապահության գծով: 



1985 – 1990  թթ.         ՀԽՀ Կառավարությանն առընթեր Գիտատեխնիկական ինֆորմացիայի  

                                          ինստիտուտի վարչության պետ, 

1980-1985 թթ.             ԳԱԱ Կենսոլորտի հիմնախնդիրների գիտական խորհրդի գիտնական 

                                          քարտուղար և ԵՊՀ դասախոս, 

1976-1980  թթ.           ԳԱԱ Փորձարարական կենսաբանության ինստիտուտի գիտաշխատող: 

 

Կարդացվող դասընթացներ 

Բակալավրիատ      Կայուն զարգացման հիմունքներ /ռուսական խմբում/  

Մագիստրատուրա  Էկոլոգիական իրավունք, ՀՀ առաջնահերթ էկոլոգիական հիմնախնդիրները, 

Համամոլորակային էկոլոգիական հիմնախնդիրները, Բնապահպանու-

թյուն և բնօգտագործում, Կայուն զարգացման հիմունքներ, Կայուն 

զարգացման տեսությունն ու պրակտիկան, Օրակարգ 2030 և Կայուն 

զարգացման նպատակներ: 

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ  

Էկոլոգիա և կայուն զարգացում ՝ համաշխարհային գործընթացները և դրական միջագային 

փորձը, հիմնախնդիրները և դրական ազգային փորձը, հնարավոր զարգացումների ուղիները 

Հայաստանի Հանրապետությունում:  

  

Անդամակցություն 

ԵՊՀ-ի երկրաբնապահպանության ոլորտում գիտական աշխատանքների պաշտպանության 

գիտական խորհրդի անդամ, ՀՀ հանրային խորհրդի  Բնապահպանական հարցերով 

հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ Նախագահին առընթեր  Հանրային խորհրդի, Սևանա լճի 

հիմնախնդիրների հանձնաժողովի (2009-2019), և ՀՀ Նախագահին առընթեր Գիտության 

ոլորտում պարգևատրումների հանձնաժողովի անդամ, ՀՀ վարչապետին առընթեր անտառների 

հիմնախնդիրների երկու հանձնաժողովների (2010-2017) և ՀՀ զարգացման հիմնադրամի  

անդամ (2013-2018),  և ՀՀ Կառավարությանն առընթեր Կայուն զարգացման ազգային խորհրդի 

անդամ և քարտուղար (2010-2018), ՀՀ Հանրային խորհրդի Բնապահպանական հարցերով 

հանձնաժողովի նախագահ, ՀՀ ԳԱԱ Բուսաբանության ինստիտուտին առընթեր հիմնադրամի 

Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ, ՀՀ շրջակա միջավայրի, ՀՀ արտակարգ իրավիճակների 

նախարարությունների և ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության հասարակական 

խորհուրդների անդամ, Եվրասիայի ժողովուրդների ասամբլեայի Էկոլոգիական խորհրդի 

փոխնախագահ, “Экознай” միջագային բնապահպանական ցանցի խորհրդի անդամ: 



Հրապարակումներ 

241 գիտական հրապարակումներ՝ ներառյալ 39 մենագրություն: 

 

Պարգևներ 

2001թ.    ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ոսկե մեդալ «Բնապահպանության 

բնագավառում նշանակալի ավանդի համար», 

2001թ.   Անանիա Շիրակացու մեդալ /ՀՀ Նախագահի 23.05.2012թ. հրամանագրով/, 

2014թ.   Համազգային վստահության «Հայուհի 2014» «Հայրենի բնության պաշտպան»   

                           մրցանակ, 

2014թ. Երևանի ավագանու որոշմամբ՝ “Երևանի պատվավոր քաղաքացի” կոչում: 

2018թ.    Ռուս-Հայկական համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ ՝ Տարվա մարդ  

                           բնապահպանության և կայուն զարգացման ոլորտում: 

 

Լեզուներ       հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն:  

 

Էլեկտրոնային հասցե  karned@web.am; ecology.sd@gmail.com 

 

 

KARINE DANIELYAN 

 

Rank, position / Chair 

Professor, Chairperson of Chair on Ecology and Sustainable Development of Armenian State 

Pedagogical University after Kh. Abovyan. 

 

Education 

1994-1996        Doctoral studies (Doctorantura) at the Yerevan State University. 

1971 – 1974     Postgraduate study (Aspirantura) at Institute of Experimental Biology of     

                        NAN RA. 

1964-1970         Biophysics Department of the Yerevan State University, the diploma with  

                         honor. 

 

Academic degree  

Candidate of Biological Sciences (PhD, Biochemistry, 1975), 

Doctor of Geographical sciences /Geoecology, Social and Economic Geography, 1999/. 

 

mailto:karned@web.am
mailto:ecology.sd@gmail.com


Experience 

 

2012 – up to present   Chair of Ecology and a Sustainable Development of ASPU after  

                                  Kh . Abovyan. 

1995 –up to present    National expert of the UN (UNDP, UNEP, UNICEF).  

1995-2013                  Associate professor, subsequently – professor of Yerevan State  

                                 University.    

 1994-1991                Minister of Nature Protection of RA. 

 1990-1991                The vice-mayor of Yerevan-city on environment and health care. 

 1985 – 1990                The head of Department of Institute of scientific and technical information at  

                                 Government of ArmSSR. 

1980-1985                  The scientific secretary of Council for biosphere problems at Presidium of 

NAS and lecturer of YSU. 

1976-1980                    Junior researcher of The Scientific research institute of experimental biology 

of NAS. 

 

Academic Courses 

Bachelor degree Bases of the sustainable development /the Russian group/. 

Magistracy the Ecological right; All-planetary environmental problems; The Nature 

protection  and environmental management; Priority environmental problems 

of RA; Bases of  sustainable development; The Sustainable development 

theory and practice. Agenda 2030 and Sustainable Development Goals. 

 

Research interests 

Ecology and Sustainable Development – the world processes and international positive experience, 

problems and positive national experience, possible ways of development in the Republic of 

Armenia.  

 

Membership 

Member of the Academic Council on the theses defense at YSU Geological and Geographical 

faculty, Chairperson of The Committee on Ecological issues of Public Council of RA, Council on 

the Lake Sevan problems (2009-2019),  Award Committee in the sphere of Science at the President 

of RA; member of two commissions on forests  problems (2010-2017), Council of Fund for RA 

development at the Prime Minister of RA (2013-2018), member and the Secretary of National 

Council on Sustainable Development at the Government of RA (2010-2018), Member of the Public 

Councils of the RA Ministry of Environment, the RA Ministry of Emergency Situations and the RA 

National Statistics Service , Member of the Board of Trustees of the Foundation affiliated with the 

Institute of Botany, NAS RA, Co-chair of Environmental Council of Eurasia peoples Assemble, 

Member of the council of "Ecoznai" international environmental network.  

 

Publications  241  scientific publications, including 39 monographs  



 

Rewards 

2001   Golden medal of RA Ministry of  Nature Protection "For a considerable work in the 

field of of nature protection ". 

2012  by Decree of RA President 23.05. 2012  medal of Anania Shirakatsi. 

2014  Prize of all national trust "Defender of  Nature". 

2014   by Decision of Yerevan city Avagani- rank the "Honored citizen of Yerevan city".  

2018   by Decision of Armenian-Russian University – rank “The Man of Year in the sphere 

of Environment and Sustainable Development”.   

 

Languages 

Armenian, Russian, German, English 

 

E-mail address 

karined@web.am; ecology.sd@gmail.com 
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