ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
ԵՎ
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
սովորող ուսանողների համար
(Առկա ուսուցում)

ԵՐԵՎԱՆ – 2016

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽԱԲԱՆ ..................................................................................................................... 4

ԲԱԺԻՆ I.
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ ................................. 6
1.
Ընդհանուր դրույթներ ........................................................................................... 7
2. Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը ............................................... 7
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները....................................................... 7
2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները ....................................... 9
2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և
կրթական ծրագրերի աշխատածավալը .......................................................... 10
3.
Դասընթացները և կրթական մոդուլները .......................................................... 11
4.
Կրեդիտների հատկացումը ................................................................................ 11
5.
Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները .......................................... 12
5.1. Բակալավրի ծրագիր.......................................................................................... 12
5.2. Մագիստրոսի ծրագիր ....................................................................................... 12
6.
Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը ................................... 13
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները .......................................................................... 14
6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը .................................................................... 14
6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը ..................................... 18
6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը............................................................... 19
6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը ........................................................... 20
6.6. Ուսման առաջադիմությունը .............................................................................. 21
7.
Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը ............................ 22
8.
Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի
կազմակերպման ընթացակարգը .......................................................................... 24
9.
Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի
կազմակերպման ընթացակարգը .......................................................................... 25
10. Դասընթացների տեղեկագիրքը ........................................................................... 26
11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը ........................................ 27
11.1. Բակալավրի ծրագիր ....................................................................................... 27
11.2. Մագիստրոսի ծրագիր..................................................................................... 28
12. Կրեդիտների փոխանցումը ................................................................................ 30
13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը ........................................... 30
14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները ................................... 31
15. Եզրափակիչ դրույթներ ....................................................................................... 31

ԲԱԺԻՆ II.
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ .......................................................................... 32
Մաս I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ......................................................................... 32

–2–

1.
2.

Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը ............................................................... 33
Ծրագրի բովանդակությունը .............................................................................. 34
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս................... 34
2.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս .............................. 35
2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս .......................................................... 36
2.4. Կրթական այլ մոդուլներ ................................................................................. 48

Մաս II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ ............................................................... 51
1.
Տեղեկագրքի նպատակը ..................................................................................... 52
2.
Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ ....... 53
2.1. Պարտադիր դասընթացներ ............................................................................. 53
2.2. Կամընտրական դասընթացներ ....................................................................... 63
3.
Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ .................... 68
3.1. Պարտադիր դասընթացներ ..................................................................................... 68
3.2. Կամընտրական դասընթացներ ....................................................................... 71
4.
Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ................................................... 72
§Պատմություն¦ ........................................................................................................ 72
§Արվեստաբանություն¦………………………………………………………….....122
§Մշակութաբանություն¦……………………………………………………………165
§Կովկասագիտություն¦………………………………………………………........... 209
§Հնագիտություն¦………………………………………………………..................... 259

ԲԱԺԻՆ III.
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ..................................................................... 315
Մաս I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ....................................................................... 315
1.
Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը ............................................................. 316
2.
Ծրագրի բովանդակությունը ............................................................................ 317
2.1. Ուսումնական կառուցամաս ....................................................................... 317
2.2. Հետազոտական կառուցամաս ..................................................................... 332
Մաս II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ ............................................................. 334
1. Տեղեկագրքի նպատակը .................................................................................... 335
2. Լրացական դասընթացներ ................................................................................ 336
3. Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ ........................................................... 336
4. Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ................................................ 337
5. Կամընտրական դասընթացներ ........................................................................ 495
ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ ........................................................................................................ 552

–3–

ՆԱԽԱԲԱՆ
Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի
գործունեության ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության
բովանդակության և ուսման բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն
համազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ կրթական և
գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է: Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան
մասնագիտական պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով
մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման
նոր համակարգին անցնելը բխում է Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման գործընթացի
կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի և անհատական կրթական հետագծերի իրականացման
լայն հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը,
հիմնավորված կերպով թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը,
կրճատվել դասավանդվող առարկաների քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքի
հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս
յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:
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Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ
օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:
Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած
լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի
պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրային
բարձր չափորոշիչների պահպանման և ուսման որակի բարձրացման
նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը
պարունակում է ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային
համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նոր կարգի, ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով
նախանշված կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԿԱՐԳ
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1.

Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։
1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առանձին
տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերը։

2.

Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում են ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում։
1.
Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ
համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական
նպատակն է։ Այն կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ
ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։
2.
Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները։
3.
Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր,
համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։
Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով
սահմանված կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են
ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։
4.
ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա
ելքային կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից
պահանջվող ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի
չափման համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով
նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։
1

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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5.

6.

7.

8.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին
նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը,
կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված
ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման միավորների) հետ միասին,
 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության
(դասավանդման) աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,
 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը,
իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով (գնահատման միավորներով),
 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն
չափվում է գնահատականներով։
Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների
հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։
Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ
ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։
Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար։
ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը
հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը,
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 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա
բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին,
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն,
 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները,
դասընթացների ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
և այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին)։

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա) կրեդիտների փոխանցում.
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր
դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում
կրեդիտներով չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,
բ) կրեդիտների կուտակում.
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն
իրականացվում է ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի
օգնությամբ։
Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով։
2.2.2.

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.





գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր
բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային
և ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք)
արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
կրեդիտներով
արտահայտված
կրթական
արդյունքների
փոխադարձ ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից
ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն
բուհի ներսում կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին
համապատասխան։

–9–

2.2.3.





Կրեդիտների
կուտակման
գործառույթի
հիմնական
հատկանիշներն են.
պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական
ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների նախապայմաններով,
ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն,
ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,



դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ)
դասախոսի նախապատվությունից,



ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար
նաև ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի
աշխատածավալը
1.

ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում
ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800
ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի։

2.

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային,
արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3.

Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում է ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը
կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ,
կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է
16 շաբաթ, բացառությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 8-րդ կիսամյակի,
որի տևողությունը 8 շաբաթ է:

4.

Ուսանողի
շաբաթական
ուսումնական
լրիվ
բեռնվածության
առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական
կրեդիտի։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային
բեռնվածությունը կազմում է 24-30 ժամ2, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 14-18 ժամ3:

2
3

Առանց ֆիզդաստիարակության պարապմունքների:
Առանց լրացական դասընթացների:
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6.

7.

8.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում
պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։
Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական
բեռնվածություն։
Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240
կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ։

3.

Դասընթացները և կրթական մոդուլները

1.

Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։
Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1
կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։
Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի
կիսամյակներում,
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում
է ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես
ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

2.
3.

4.

Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը
ելնում է մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար
ուսանողից պահանջվող միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական
բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։
Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի
միջև միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է4,
կախված է նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար,
գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության,
դասավանդման և գնահատման մեթոդներից և այլն։
Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը)
այնպես է պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի
դրա կատարման համար պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի
դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն
ամբողջական թվերով։

2.

3.

4.

4

Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ. ԵՊՀ
§Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը¦
փաստաթղթում:
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5.

Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները
5.1. Բակալավրի ծրագիր

1.

2.

3.

4.

Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)5 պետք է կազմի
առնվազն 9,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (ամփոփիչ քննություն, ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը
ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 9,00: Հակառակ պարագայում,
որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն մինչև 36 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների
կրթամասից (այդ թվում` 4 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 10 կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից) և առնվազն 20 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ ատեստավորման ձևերից։
Մնացած առնվազն 174 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է՝
ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
մասնագիտության համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 24 կրեդիտ
կարող է հատկացվել տվյալ մասնագիտության շրջանակներում որոշակի
ուղղություններով մասնագիտացում իրականացնելու համար)։

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

5
6

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) 6 պետք է կազմի
առնվազն 12,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը ուսանողի ՄՈԳ-ը
պետք է կազմի առնվազն 12,00: Հակառակ պարագայում, որակավորում
ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ
քանակությամբ դասընթացներ:

ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։

–12–

3.

4.

6.

Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն
առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դասընթացների կրթամասից, և 48 կրեդիտ` հետազոտական կառուցամասից։
Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը սահմանվում է
մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
ծրագրի համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում իրականացնելու համար)։

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները

1.

ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման
և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական
նպատակներն են՝
ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարելավել դասահաճախումները,
բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ
ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով,
բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։

2.

Գիտելիքների
բաղադրիչները.

գնահատումը

(ստուգումը)

ներառում

է

հետևյալ

ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ,
բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ),
գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական
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3.

մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի
ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ ։

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը
6.2.1.

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Բակալավրի կրթական ծրագրում յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում կարող է ներառվել եզրափակիչ գնահատումով առավելագույնը 4 մասնագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ այդ դասընթացների քանակը սահմանափակվում է 3-ով։
1.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ
(միջանկյալ) քննություն։
ա) Ընթացիկ քննությունները հիմնականում անցկացվում են գրավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության բանավոր անցկացումը պահանջում է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբ։
բ) Եզրափակիչ քննությունը հիմնականում անցկացվում է բանավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև գրավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության գրավոր անցկացումը պահանջում
է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի
խորհրդի որոշմամբ:
2.
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից
(ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի
ստացած
արդյունարար
(կիսամյակային)
գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ
բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
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Գմաս. միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.

Աղյուսակ 1.
Մասնակցության աստիճանը (%)

Հատկացվող միավորը

90-ից բարձր
80-90
<80

2
1
0

Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի 15 ժամ
բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

 15 
1   x
 32 

100% = (1 – 0,47) x 100% = 53 %: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր:
Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի 10 ժամ
անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության
աստիճանը կլինի`

10 

1 
 x 100% = (1 – 0,17) x 100% = 83%: Համաձայն աղյուսակի`
 64  4 

Գմաս. = 1 միավոր:

բ)

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի
ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ)
քննությունների արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին
հատկացվում է առավելագույնը 4 միավոր,

գ)

եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը
հաշվարկվում
է
որպես
գնահատման
առանձին
բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր. :
Ըստ այդմ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ
սխեման,
որտեղ
տրված
են
գնահատման
առանձին
բաղադրամասերի
համար
սահմանված
հնարավոր
առավելագույն
միավորները
(բոլոր
բաղադրամասերը
գնահատվում
են
ամբողջ
միավորներով7).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Միավորը
7

Գմաս.
2

Քընթ.1
4

Քընթ.2
4

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ գնահատման քայլը` առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է
համապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 8
միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3
+ 4 + 8 = 16 ։

Լաբորատոր աշխատանքի ձևեր ունեցող եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է
նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60% կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ պարագայում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական ամփոփագրում նրա անվան
դիմաց դրվում է «0» միավոր։
4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի
ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ
ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով։ Ընթացիկ ստուգման ձևն
ընտրում է դասընթացը կազմակերպող ամբիոնը։
5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը
(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է վաստակել 2 միավոր։ Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի,
բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից (Սընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 9 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
3.

Գարդ.= Գմաս. + Սընթ. :
Ըստ այդմ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով8).

Աղյուսակ 3.

8

Գնահատման բաղադրամասը

Գմաս.

Սընթ 1

Սընթ 2

Գարդ.

Միավորը

2

9

9

20

Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է
համապատասխանաբար 5 և 7 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 5 + 7 = 14 ։

6.

Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալ-տնտեսագիտական և մաթեմատիկական ու բնագիտական կրթամասերի բաղկացուցիչ
դասընթացների գնահատումն իրականացվում է ավանդական եղանակով
(ստուգարք կամ 20 միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ
քննություն): Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Ավարտական աշխատանքը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով՝ 11.1. կետի
6-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան։
6.2.2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են, որոնց գնահատման կառուցվածքը,
սակայն, մի փոքր տարբերվում է բակալավրի կրթական ծրագրի դասընթացների գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակից:
1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության
հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ
և եզրափակիչ քննությունների անցկացման ձևը դասընթացը կազմակերպող
ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը:
2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար
(կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
Գմաս. միավորը որոշվում է 6.2.1. կետում բակալավրի կրթական ծրագրի
համար նկարագրված եղանակով (ուսումնառության անհատական ժամանակացույցով սովորող ուսանողի՝ դասընթացի մասնակցության համար տրվող միավորների քանակը հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն
աշխատանքի կատարողականի հիման վրա),
բ) ուսուցանվող նյութի՝ ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից՝ (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,
գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։
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Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի
գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները
(բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով).

Աղյուսակ 4.
Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս.

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Միավորը

2

4

4

10

20

3. Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (բացի լրացական դասընթացներից) գնահատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները,
այդ թվում նաև պրակտիկաները, գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով` 11.2. կետի 7-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան:

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը
1.

2.

3.

4.

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները
տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում են
ֆակուլտետները, և հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի կողմից։ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն:
Ընթացիկ քննությունները և ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 78-րդ և 1516-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 4-րդ
և 8-րդ շաբաթներում): Ընթացիկ քննությունների օրը ուսանողն ազատվում է
դասերից։ Ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին կամ դասերից հետո՝ ֆակուլտետի դեկանի
որոշմամբ:
Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջաններում` 1720-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 910-րդ շաբաթներում):
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5.

6.

7.

Քննության/ստուգման
ավարտից
հետո
քննությունն
ընդունած
դասախոսը քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է
դեկանատ։
Բոլոր գրավոր քննությունները և ստուգումները գրանցվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում, իսկ գրավոր
աշխատանքի ավարտը վավերացվում է դեկանատի կնիքով։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգումների գնահատականը հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական
հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում`
նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին,
այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
1.

ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման
համար կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը,
որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 5.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

§Գերազանց¦

13-17

§Լավ¦

8-12

§Բավարար¦

0-7

§Անբավարար¦

0

§Չներկայացած¦

–

§Ստուգված¦
/§Չստուգված¦

Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական
ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ
փակագծերում նշվում է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ`
18 (գերազ.)):
2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր
արդյունարար միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն
տրվում: §Ստուգված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին
վարկանիշային միավորներ9 չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում
ուսանողի միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

9

Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

2.

3.

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ԵՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղեկագիր10, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի
ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած
ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ
շրջանում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից։
Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները11`





գումարային կրեդիտների քանակը,
գնահատված կրեդիտների քանակը,
վարկանիշային միավորները,
միջին որակական գնահատականը։

4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։
5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը
գնահատված է թվային միավորներով.
¶ Î   Îñ»¹Çïi

։

6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար ուսանողի
ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես
առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց
արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումար.
ìØ  Îñ»¹Çïi ¶³ñ¹i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
10

Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի համար
կցված են սույն կարգին (հավելվածներ 1 և 2):
11
Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից գնահատվել է
(վաստակել է) համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների
այդ խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։

7.

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները
գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶

ìØ ։
¶Î

Օրինակ,նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված
միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20 հնարավորից:
15

8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային
(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված
ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

6.6. Ուսման առաջադիմությունը
1. Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝ առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ։
2. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն (10%
թույլատրելի շեղումով),
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների12 կրեդիտները։
3. Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից
նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։
4. Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է
տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան։
5. Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը համընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի հետ, իսկ
մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև լրացուցիչ ժամանակ` դասընթացը կրկնելու համար։
12

Տե°ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։
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6.

7.

7.
1.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից։ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ:
Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական, ներբուհական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց
միջին որակական գնահատականներով։

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը
Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի չեն
առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված
դասաժամերը, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2. Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն
այնդեպքում,եթե ուսանողը մինչև քննության օրը ներառյալ հիվանդության
մասին գրավոր իրազեկում է դեկանատ, իսկ հիվանդության վերաբերյալ
համապատասխան բժշկական տեղեկանքը ներկայացնում է մինչև
բուժման շրջանի ավարտին հաջորդող օրը ներառյալ։
3.

4.

5.

Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվում։
Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամստուգմանը չներկայացած
ուսանողը կարող է այն հանձնել հիվանդության շրջանի ավարտից հետո՝
հնգօրյաժամկետում,դեկանատի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:
Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն:

6. Սահմանվում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) երկու
շրջան, որոնց ընթացքում ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք
ձևավորվում են դեկանի հրամանով։
7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում բարձրացնում է իր արդյունարար
միավորը մինչև անցողիկ 8-ը`վերահանձնելով անհրաժեշտ քանակի ընթացիկ ստուգումներ:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է
համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
միավորը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 = 4, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8
միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է
մեկ կամ երկուընթացիկ ստուգումներ (ըստ անհրաժեշտության), սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող գերազանցել անհրաժեշտ նվազագույնը` Գարդ.  8:

8. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի
մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է
համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3
միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1
+ 2 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր):Այս դեպքում
ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն եզրափակիչ
քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ
արդյունարար գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների
տարբերությամբ: Օրինակ, եթե եզրափակիչ քննության 3 միավորը լուծարքում
բարձրացվել է մինչև 5, ապա Գարդ. = 7 + (5 - 3) = 9։

9. Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորը գտնվում է 57 միավորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում բերված պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն՝ առաջին լուծարքային շրջանում։ 4 միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է կրկնել
դասընթացը։
10. Քննաշրջանի ընթացքում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներից 3 և
ավելի պարտք ունեցող ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում միևնույն դասընթացից 2 անգամ անբավարար ստացած ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝
անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
12. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է տրվում կրկնել դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումը։ 2-րդ
և 3-րդ կիսամյակներում որևէ դասընթաց չհանձնած (0-4 միավոր վաստակած) ուսանողը ազատվում է համալսարանից։
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13. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման
ընդհատման հանգամանքից։
14. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող
ուսանողի
կողմից
կիսամյակն
ամբողջությամբ
կրկնելու
անհրաժեշտությունը։

8.

Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես
լրացված են ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի
բաղկացուցիչ
դասընթացները
և
գիտակրթական
մոդուլները`
բացառությամբ կամընտրական դասընթացների:

2.

Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ
ուսման տարիների և կիսամյակների` դրանց հատկացված կրեդիտների
հետ միասին։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրի ձևաթերթը բերված է հավելված 3-ում։

3.

Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի
հետ միասին լրացնում է կամընտրական դասընթացները ուսումնառության իր անհատական ծրագրում, որն այնուհետև հաստատվում է
ծրագրի ղեկավարի կողմից և ներկայացվում դեկանատ:

4.

Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական
դասընթացներին ուսանողների գրանցումն իրականացվում է համապատասխան ֆակուլտետում։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված լինեն
մինչև տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի
գրանցումները դադարեցվում են։

5.

Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում,
ուսանողը կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության իր
անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝ նախապես
ստանալով ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի
համաձայնությունը։
Ուսումնառության
անհատական
ծրագրի
փոփոխությունների ձևաթերթը բերված է հավելված 4-ում։

6.

Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ,եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ
չեն ընդգրկվել։
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7.

Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն (ավելացում) ընտրացանկում, որի
իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է.
1. ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը ուսումնական
խորհրդատուի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը,
2. տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը բացթողումը
ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը,
3. ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել
ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը։
8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ
մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական
դասընթացներ։ Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական
ծրագրի ղեկավարի կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող
ուսումնական ստորաբաժանման հետ։
9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական
ծրագրի ճշտության և ամբողջականության ապահովման համար։
10. Համալսարանն իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված
չեն բավարար թվով ուսանողներ։

9.

Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մագիստրոսական
ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է տրամադրում տվյալ կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների
կազմակերպման ժամանակացույցը)։
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական մոդուլների կատարողականի ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում։ Գիտական սեմինարի, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքի և պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է
մագիստրանտի գիտական ղեկավարը, որը լրացված ատեստավորման
թերթիկը անձամբ հանձնում է դեկանատ։
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի համապատասխան հետազոտական մոդուլից ատեստավորում չստացած ուսանողին
հնարավորություն է տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝
այդ ընթացքում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նախատեսված

2.

3.
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անավարտ աշխատանքը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ
հետազոտական մոդուլով չատեստավորված ուսանողն ազատվում է համալսարանից։

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

2.

Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ
դասընթացների
տեղեկագիրք
(տպագրված
և/կամ
կայքէջում
տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային
համակարգով ուսումնառության ուղեցույց է։
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն
հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) ընդհանուր տեղեկություն Համալսարանի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման,
պաշտոնական ճանաչման և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.




ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի
շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ավարտական
ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը
և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները`
արտահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու կարողություններով,
դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն,

գ)

ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.

-

նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի
զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող
ուսանողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի
ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլն։
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11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը
11.1. Բակալավրի ծրագիր
1.

Ուսանողի կողմից բակալավրի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է ավարտական աշխատանքի կատարումով և
պաշտպանությամբ և ծրագրի ավարտից հետո կազմակերպվող մասնագիտական ամփոփիչ քննությամբ, որը չի կրկնում կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

2. Ավարտական աշխատանքի թեման և ղեկավարը ընտրվում և հաստատվում են ավարտական ուստարվա առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ
աշխատանքը կատարվում է ավարտական ուստարվա ընթացքում։
3.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման համար
հատկացվում է ուսումնառության վերջին 4 շաբաթը, որոնց ընթացքում
նախատեսվում է.
ա) աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) քննարկմանը։ Աշխատանքի հետ ներկայացվում է
ղեկավարի կարծիքը, որը ներառում է կատարված աշխատանքի
վերաբերյալ դրական եզրակացություն։
բ)

Ավարտական
աշխատանքի
նախնական
քննարկում
մասնագիտացնող
ամբիոնում՝
աշխատանքի
հեղինակի
մասնակցությամբ։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա
ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և այն ներկայացնել լրացուցիչ
քննարկման։ Դրական եզրակացության դեպքում մասնագիտացնող
ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության:

գ)

Մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի)
աշխատանքը գրախոսության ուղարկելու կազմակերպում:

կողմից

դ)

4.

Ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և բակալավրի
աստիճանի շնորհում։
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը և մասնագիտական
ամփոփիչ քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ ԿԳ
նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

5.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական
ամփոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում
ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։

6.

Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ
չափաքանակները.
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Աղյուսակ 6.
Թիվ

7.

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Ներկայացման որակը

6

2

Ձևակերպման որակը

6

3

Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը

6

4

Արդիականությունը/նորույթը

2

Ընդամենը`

20

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից ավարտական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են սահմանված
նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 5 ):

11.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

Ուսանողի
կողմից
մագիստրոսի
ծրագրի
ելքային
կրթական
արդյունքներին համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և
կարողությունների ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական
ատենախոսության կատարումով և պաշտպանությամբ։
Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը
և թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին կիսամյակում: Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է.
 ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում տվյալ մագիստրոսական
ծրագրի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ,
 գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվությունների անցկացում,
 մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և
գիտական ղեկավարների թեկնածությունների ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումը։

3.

Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված ատենախոսական առաջարկի պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում
(միջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման համար,
որն իրականացվում է 2-րդ կիսամյակում։ Ատենախոսական առաջարկը
պետք է պարունակի թեմայի բնագավառում առկա իրադրության նկարագրությունը, աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ խնդիրների առաջադրումն
ու սահմանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և գրականության ցանկը։ Ատենախոսական աշխատանքի
կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներում։
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4. Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության կազմակերպման
համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց
ընթացքում նախատեսվում է.
ա) ատենախոսության ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջ։ Ատենախոսության հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,
բ)

ատենախոսության նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի
պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը
և լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն։ Լրացուցիչ քննարկման արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից ատենախոսությունը երաշխավորվում է պաշտպանության,

գ)

մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ
մասնագիտացնող ամբիոնին (միջամբիոնային հանձնախմբին) է ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը,

դ)

մագիստրոսական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։

5. Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունն իրականացվում
է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։
6. Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։
7. Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատման ընդհանուր որակական
չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ
չափաքանակները.

Աղյուսակ 7.
Թիվ

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Արդիականությունը/նորույթը

6

2

Ինքնուրույնության աստիճանը

6

3

Ձևակերպման որակը

4

4

Ներկայացման որակը

4

Ընդամենը`

20
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8.

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 6 ):

12. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

2.

3.

4.

Այլ բուհերից ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի
կամ ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի)
տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու
բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS կրեդիտների փոխանցման
կանոնների պահպանմամբ։
Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են
բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները համարժեք են։
Այլ բուհում ԵՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի
(կիսամյակ, ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի
ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի
առարկա` ուսանողի, ԵՊՀ-ի և ընդունող բուհի միջև։
Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման
գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ-ն նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները կանոնակարգվում են առանձին կարգով։

13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը
1.

2.

3.

Կրեդիտային
համակարգով
սովորող
ուսանողներին
ուսման
գործընթացում
օժանդակելու
նպատակով
ֆակուլտետները
կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների)
ծառայություն,
որում
ընդգրկում
են
մասնագիտության
կամ
մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ
մասնագետներ։
Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական
խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` ելնելով տարբեր
կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ֆակուլտետի
դասախոսական ներուժի համադրումից։
Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով
և հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը
նրանց ուսումնառության ողջ շրջանում։
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4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ
նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական
խորհրդատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման գործընթացներում։

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`
 ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և
խստորեն հետևել դրա պահանջներին,
 կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար
սահմանված պահանջները,
 կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին։

2.

Ուսանողն իրավունք ունի`
 ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման
համար Համալսարանի կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պահանջներին համապատասխան,
 միջբուհական
փոխանակման
և
(կամ)
ակադեմիական
շարժունության
ծրագրերի
շրջանակներում
ուսումնառության
որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում
(ներառյալ` օտարերկրյա),
 փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ
Կառավարության սահմանած կարգի,
 ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու
ուսումնառությունը ԵՊՀ-ում՝ համաձայն գործող կարգի,
 հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի
չավարտված մասի համար,
 բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան
որակավորումը հաստատող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի)
հետ միասին անվճար ստանալու ՀՀ Կառավարության որոշմամբ
հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված` երկու
լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ
Սույն կարգը գործողության մեջ է 2011/12 ուստարվանից` ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված բոլոր ուսանողների
ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Պատմության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Պատմություն»
2. «Արվեստաբանություն»
3. «Մշակութաբանություն»
4. «Կովկասագիտություն»
5. «Հնագիտություն»

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր
մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ
մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ։
Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը բերված է ստորև.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

32

14

Պարտադիր

16/16/18/16/16

9/9/10/9/9

Կամընտրական

16/16/14/16/16

5/5/4/5/5

10

5

Պարտադիր

8

4

Կամընտրական

2

1

168/172/170/168/168

42/42/41/32/41

30/26/28/30/30

7/6/6/7/7

240

68/66/66/65

Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

Ընդհանուր մասնագիտական
Կրթական այլ մոդուլներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում ըստ
ուսումնական տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.
1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողու

Այսուհետ ըստ հերթականության` պատմության, արվեստաբանության, մշակութաբանության,
կովկասագիտության բաժիններ:
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թյունը, որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի
համար։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական
բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական
տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը
համապատասխանում է 240 կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1.Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
(ՀՍՏ) կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված
է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ
մոդուլ-դասընթացները.
Թվանիշ

1401/B01
1401/B02
1703/B01
1703/B02
1602/B01
1608/B01
1604/B01
1602/B02
1608/B02
1604/B02
1703/B03
1602/B03
1608/B03
1604/B03

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք

2

32 (8/24/0)

2

քննություն

4
4

64 (0/64/0)
64 (0/64/0)

1
2

ստուգարք
ստուգարք

Օտար լեզու-114

4

64 (0/64/0)

1

ստուգարք

Օտար լեզու-2

4

64 (0/64/0)

2

ստուգարք

Լրացուցիչ լեզվական
դասընթաց (Ռուսաց լեզու-3 կամ Օտար լեզու-3)

4

64 (0/64/0)

3

քննություն

Մոդուլ-դասընթաց

Հայոց լեզու և գրականություն-1
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Ռուսաց լեզու-1
Ռուսաց լեզու-2

13

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
14

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
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1302/B01

Փիլիսոփայության
հիմունքներ

4

64 (48/16/0)

4

քննություն

2101/B01

Կրոնների պատմություն

2

32 (32/0/0)

3

ստուգարք

0001/B01

Ֆիզդաստիարակություն

ստուգարք

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի
ընտրելու երկուսը.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1001/B01

Տնտեսագիտություն

1202/B01

Քաղաքագիտություն

1901/B01

Իրավագիտություն

1107/B01

Մշակութաբանություն

2101/B01

Կրոնների պատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

32 (32/0/0)

4

ստուգարք
ստուգարք

2

32 (32/0/0)

3

ստուգարք
ստուգարք

2.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ)
կրթամասը նույնպես ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝
պարտադիր և կամընտրական։

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Համակարգչից օգտվելու
2301/B01 հմտություններ

2

32 (0/0/32)

1/1/1/2

ստուգարք

Քաղաքացիական պաշտ0002/B01 պանություն

2

32 (24/8/0)

5/6/6/6

ստուգարք

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց



Միայն մշակութաբանության բաժնում:
Միայն պատմության և արվեստաբանության և կովկասագիտության բաժիններում:
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Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին
0002/B02
բուժօգնություն

2

32 (8/24/0)

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

32 (32/0/0)

0708/B01

ստուգարք

2

ստուգարք

ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի
ընտրելու մեկը.
Թվանիշ

0101/B01

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Մաթեմատիկայի հիմունքներ

Բնագիտության ժամանակա0708/B01 կից կոնցեպցիաներ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

32 (32/0/0)

3
ստուգարք

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։ Դրա բովանդակությունը, դասընթացների
կազմը և դրանց կրեդիտատարությունը առանձին մասնագիտությունների
համար բերված են ստորև.

1. «Պատմություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

1104/B01

Նախնադարյան հասարակության
պատմություն

3

48(32/16/0)

1

Քննություն

1102/B02

Հին Արևելքի պատմություն

4

64(40/24/0)

1

Քննություն

1101/B03

Մասնագիտության ներածություն

2

32(24/8/0)

1

1106/B04

Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն

3

48(32/16/0)

1

1106/B05

Հայոց պատմություն-1

4

64(40/24/0)

1

Քննություն

1301/ B06 Տրամաբանություն

2

32(24/8/0)

1

Ընթացիկ
ստուգում

1101/B07

4

64(40/24/0)

2

Քննություն

Ռուսաստանի պատմություն-1

–36–

Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում

1106/ B08 Հայոց պատմություն-2

4

64(40/24/0)

2

Քննություն

6

80(64/16/0)

2

Քննություն

1104/ B10 Ազգագրության հիմունքներ

2

32(24/8/0)

2

Քննություն

1403/ B11

Հայ գրականության պատմություն

3

48(32/16/0)

2

Ընթացիկ
ստուգում.

1102/ B12

Միջին դարերի պատմություն-1

3

48(32/16/0)

3

Քննություն

1101/ B13

Ռուսաստանի պատմություն-2

4

64(40/24/0)

3

Ընթացիկ
ստուգում

1106 /B14

Հայոց պատմություն-3

4

64(40/24/0)

3

Քննություն

1402/B15

Գրաբար-1

4

64(0/64/0)

3

Ընթացիկ
ստուգում

1104/B16

Հնագիտության հիմունքներ և
Հայաստանի հնագիտություն

5

80(56/24/0)

3

Քննություն

1402/B17

Գրաբար-2

4

64(0/64/0)

4

Քննություն

1102 /B18 Միջին դարերի պատմություն-2

4

64(40/24/0)

4

Քննություն

1101/ B19 Ռուսաստանի պատմություն-3

4

64(40/24/0)

4

Քննություն

1106/ B20 Հայոց պատմություն-4

4

64(40/24/0)

4

Քննություն

1307/B21

2

32(24/8/0)

4

Ընթացիկ
ստուգում

1101//B22 Ռուսաստանի պատմություն-4

5

64(40/24/0)

5

Քննություն

1104 /B23 Հայ ազգագրություն

4

64(40/24/0)

5

1405/B24

Մանկավարժություն

4

64(40/24/0)

5

1102/B25

Նոր պատմություն-1

6

80(56/24/0)

5

Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում
Քննություն

1106/B26

Հայոց պատմություն-5

1102/B09

Հին Հունաստանի և Հռոմի
պատմություն

Հոգեբանություն

5

80(56/24/0)

5

Քննություն

Հայոց պատմության
1106/ B27
աղբյուրագիտություն

4

64(40/24/0)

6

Քննություն

1106/ B28

4

64(40/24/0)

6

Քննություն

6

96(72/24/0)

6

Քննություն

5

80(56/24/0)

6

4

64(48/16/0)

6

3

48(32/16/0)

6

1303/ B33 Փիլիսոփայության պատմություն

4

48(32//16/0)

7

Քննություն
Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում

1102/B34

8

96(64/32/0)

7

Քննություն

4

48(32/16/0)

7

Քննություն

4

48(40/8/0)

7

4

48(32/16/0)

7

Հայոց պատմություն-6

Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների
1102/ B29
պատմություն
1102/B30 Նոր պատմություն-2
Պատմության դասավանդման
1101/ B31
մեթոդիկա
Թանգարանագիտություն և
1106/ B32
արխիվագիտություն

Նորագույն պատմություն

Հայոց պատմության
պատմագրություն
Համաշխարհային պատմության
1102/ B36
աղբյուրագիտություն
1101/ B37 Վրաստանի և Ադրբեջանի
1106/B35
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Ընթացիկ
ստուգում
Քննություն

պատմություն
Հայ և համաշխարհային արվեստի
1105/ B38
պատմություն
1101/ B39 Աշխարհաքաղաքականություն

Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում

4

64(48/16/0)

8

4

48(32/16/0)

8

4

64(40/24/0)

4

4

48(32/16/0)

7

Ընթացիկ
ստուգում

4

48(32/16/0)

8

Ընթացիկ
ստուգում

Կամընտրական առարկաներ
1101/ B40
1106/B40
1102/B40
1104/B40

1104/ B41
1101/ B41
1106/ B41
1102/ B41

1104/B42
1102/B42
1104/B42
1104/ B42

Արդի դարաշրջանի քաղաքական
կուսակցություններ
Հայ քաղաքական
կուսակցությունների
պատմություն
Պառլամենտարիզմի պատմություն
Կովկասի տարածաշրջանի
էթնոքաղաքական պատմություն
Կամընտրական առարկաներ
Առաջավոր Ասիայի և Կովկասի
քաղաքակրթություն, Այսրկովկասի
հնագիտություն
Դեմոկրատիայի պատմություն-1
Հայկական հարցը և հայոց
ցեղասպանության պատմություն
Հռոմեական ժառանգությունը և
եվրոպական հանրույթը
Կամընտրական առարկաներ
Անցումային շրջանի
ազգաբանություն
Դեմոկրատիայի պատմություն-2
Թուրքիայի և Իրանի պատմություն
Հունաստանի պատմություն

Ընթացիկ
ստուգում

2. «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1106/B01

Հայոց պատմություն-1

3

48(32/16/0)

1

Ընթացիկ
ստուգում

1105/B02

Ճարտարապետության հիմունքներ

2

32 (24/8/0)

1

Ընթացիկ
ստուգում

1105/B03

Հին Միջագետքի և Եգիպտոսի արվեստը

4

64(48/16/0)

1

Քննություն

1104/B04

Ընդհանուր հնագիտություն և
նախնադարյան հասարակության պատմություն

3

48(36/12/0)

1

Ընթացիկ
ստուգում

1105/B05

Դիցաբանությունը և
արվեստը

6

96(72/24/0)

1

Քննություն
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1105/B06

Նկարչություն

2

32(8/24/0)

2

Ընթացիկ
ստուգում

1106/B07

Հայոց պատմություն-2

3

48(32/16/0)

2

Քննություն

1105/B08

Արվեստի պատմության ներածություն – 1

4

64(40/24/0)

2

Քննություն

1105/B09

Հին Հռոմի և Հունաստանի
արվեստ

5

80(72/8/0)

2

Քննություն

1102/B10

Համաշխարհային պատմություն

4

64(48/16/0)

2

Ընթացիկ
ստուգում

1101/B11

Ռուսաստանի պատմություն

2

32 (24/8/0)

3

Ընթացիկ
ստուգում

1105/B12

Արվեստի պատմության
ներածություն – 2

2

32(32/0/0)

3

Քննություն

1105/B13

Ուրարտուի և Հին հայկական
թագավորության արվեստ

4

64(48/16/0)

3

Քննություն

1402/B14

Գրաբար -1

4

64(0/64/0)

3

Ընթացիկ
ստուգում

1105/B15

Առաջավոր Ասիայի արվեստը

4

64(48/16/0)

3

Քննություն

1105/B16

Միջնադարյան արևելաքրիստոնեական արվեստ

4

64(48/16/0)

3

Քննություն

1105/B17

Վաղ միջնադարյան հայ
արվեստ

4

64(48/16/0)

4

Քննություն

1105/B18

Բյուզանդական արվեստի
պատմություն և պատկերագրություն

6

96(72/24/0)

4

Քննություն

1402/B19

Գրաբար -2

4

64(0/64/0)

4

Քննություն

1105/B20

Հնդկաստանի, Չինաստանի և
Հեռավոր Արևելքի երկրների
արվեստը

4

64(48/16/0)

4

Ընթացիկ
ստուգում

1105/B21

Ռուս արվեստի պատմություն

4

64(48/16/0)

5

Քննություն

1105/B22

Միջնադարյան արևմտաքրիստոնեական արվեստ

8

112(80/32/0)

5

Քննություն

1105/B23

Հայկական ճարտարապետության պատմություն

6

96(72/24/0)

5

Քննություն

1105/B24

11-13-րդ դարերի հայ
արվեստը

3

48(32/16/0)

5

Քննություն

1105/B25

Էսթետիկա

3

32(24/8/0)

5

Ընթացիկ
ստուգում

1105/B26

Վերածննդի արվեստ

7

112(80/32/0)

6

Քննություն

1105/B27

Իսլամական արվեստ

7

112(80/32/0)

6
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Քննություն

1105/B28

14-17-րդ դարերի հայ
քանդակը և
գեղանկարչությունը

6

96(72/24/0)

6

1105/B29

Թանգարանագիտություն

5

64(48/16/0)

7

1105/B30

17-18-րդ դդ.
Արևմտաեվրոպական
արվեստ

5

64(48/16/0)

7

Քննություն

1105/B31

18-19-րդ դարերի հայ
կերպարվեստը

5

64(48/16/0)

7

Քննություն

1105/B32

19-րդ դարի
Արևմտաեվրոպական
արվեստ

4

64(48/16/0)

7

Քննություն

1104/B33

Վիմագրություն

3

32(24/8/0)

7

Ընթացիկ
ստուգում

1105/B34

Գեղարվեստի քննադատության պատմություն

4

64(48/16/0)

7

Ընթացիկ
ստուգում

7

Ընթացիկ
ստուգում

1105/B35
1105/B36

Հայ բնանկարի պատմություն
20-րդ դարի հայ
կերպարվեստը

Հայ արվեստը
գաղթավայրերում
1703/B38 20-րդ դարի
արևմտաեվրոպական
արվեստ
Կամընտրական առարկաներ

1105/B37

2

32(24/8/0)

Քննություն

Քննություն

4

64(48/16/0)

8

Քննություն

4

48 (40/8/0)

8

6

64 (48/16/0)

8

Ընթացիկ
ստուգում
Քննություն

Նոր հունարեն-1

1703/B39

4

64(0/64/0)

4

Ընթացիկ
ստուգում

Իտալերեն-1

1605/B39

Իսպաներեն-1

1105/B40

Նոր հունարեն-2
Իտալերեն-2

4

64(0/64/0)

4

Ընթացիկ
ստուգում

4

64(0/64/0)

5

Ընթացիկ
ստուգում

4

32(24/8/0)

6

Ընթացիկ
ստուգում

2

32(24/8/0)

7

Ընթացիկ
ստուգում

Իսպաներեն-2

Կինոյի պատմություն

1105/B41

1105/B42

Երաժշտության
պատմություն
Ամերիկայի արվեստ
Հայ դրամագիտություն
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3. «Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

4

64(40/24/0)

1

Ընթացիկ
ստուգում

1106/B01

Հայոց պատմություն-1

1107/B02

Մշակութաբանության
ներածություն

6

96(72/24/0)

1

Քննություն

1403/B03

Համաշխարհային գրականության պատմություն

4

64(40/24/0)

1

Ընթացիկ
ստուգում

1107/B04

Նախնադարյան հասարակության պատմություն և
մշակույթ

3

64(40/24/0)

1

Քննություն

1106/B05

Հայոց պատմություն-2

3

48(40/8/0)

2

Քննություն

5

80 (64/16/0)

2

Քննություն

1107/B06

Մշակույթը հումանիտար և
սոցիալական գիտությունների
համատեքստում
Հայաստանի մշակույթը Հին
Արևելքի մշակույթի համատեքստում

5

80(64/16/0)

2

Քննություն

1107/B07
1402/B08

Գրաբար

5

80 (0/80/0)

2

Ընթացիկ
ստուգում

Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի միջնադարյան
մշակույթ

6

80(64/16/0)

3

Քննություն

1107/B09
1107/B10

Հայ մշակույթն Անտիկ
մշակույթի համատեքստում

6

96(72/24/0)

3

Քննություն

1102/B11

Հին աշխարհի և միջին
դարերի պատմություն

5

64(40/24/0)

3

Ընթացիկ
ստուգում

1104/B12

Հնագիտություն,

2

32(24/8/0)

3

Ընթացիկ
ստուգում

1107/B13

Մշակույթի սոցիոլոգիա

3

48(40/8/0)

3

Քննություն

2

32(24/8/0)

4

Ընթացիկ
ստուգում

3

48(40/8/0)

4

Ընթացիկ
ստուգում

1104/B14

Ազգագրություն

1306/B15

Հոգեբանություն

1107/B16

Բանագիտության հիմունքներ
և հայ բանագիտություն

4

64(48/16/0)

4

Ընթացիկ
ստուգում

1107/B17

Մշակույթի փիլիսոփայություն և գեղագիտություն

3

64(40/24/0)

4

Քննություն

1107/B18

Հայ միջնադարյան մշակույթ

5

96(72/24/0)

4

Քննություն

1102/B19

Նոր և Նորագույն շրջանի
պատմություն

3

48(40/8/0)

4

Ընթացիկ
ստուգում

Հայաստանի հարակից
երկրների պատմություն
(Իրան, Թուրքիա, Վրաստան,

4

64(48/16/0)

5

1101/B20

Ընթացիկ
ստուգում
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Ադրբեջան)

1107/B21

Հայ ճարտարապետական
մշակույթ

6

96(72/24/0)

5

Քննություն

Եվրոպայի մշակույթը
Վերածննդի դարաշրջանում
և Նոր ժամանակաշրջանում

7

96(72/24/0)

5

Քննություն

1107/B22

4

48(40/8/0)

5

1107/B23

Մշակութաբանությունը
հարակից գիտակարգերում
(դրամագիտություն, կնքագիտություն, հերալդիկա)

Ընթացիկ
ստուգում

1107/B24

Մարդաբանության
հիմունքներ

5

64(48/16/0)

5

Քննություն

1107/B25

Հայ երաժշտական մշակույթ

4

48(32/16/0)

5

Քննություն

1107/B26

Նոր և նորագույն ժամանակաշրջանի հայ մշակույթ

4

64(40/24/0)

6

Քննություն

1405/B27

Մանկավարժություն

3

48(40/8/0)

6

Ընթացիկ
ստուգում

Մշակութային գործընթացները Վրաստանում և
Ադրբեջանում

3

48(40/8/0)

6

Քննություն

1107/B28

Պատմության և մշակութաբանության դասավանդման
մեթոդիկա

3

48(40/8/0)

6

1101/B29

Ընթացիկ
ստուգում

Միջին և Հեռավոր Արևելքի,
Աֆրիկայի, Ամերիկայի
ավանդական մշակույթ

6

96(72/24/0)

6

Քննություն

1107/B30
1107/B31

Թանգարանագիտություն

3

48(40/8/0)

6

Ընթացիկ
ստուգում

1107/B32

Մշակութային մարդաբանություն

6

72(56/16/0)

7

Քննություն

1107/B33

Գլոբալացում և մշակույթ

3

36(28/8/0)

7

Ընթացիկ
ստուգում

1107/B34

Ռուսական մշակույթ

3

36(28/8/0)

7

Ընթացիկ
ստուգում

Մշակութային գործընթացները Թուրքիայում և
Իրանում

4

48(40/8/0)

7

Քննություն

1107/B35

Ժամանակակից արևմտյան
մշակույթ

4

48(40/8/0)

7

Քննություն

1107/B37

Մշակութային քաղաքականություն

4

48(40/8/0)

7

Քննություն

1107/B38

Մշակույթ և գենդեր

4

48(40/8/0)

8

Քննություն

1107/B39

Կովկասի ավանդական և
ժամանակակից մշակույթ

4

48(40/8/0)

8

Քննություն

1107/B40

Մշակույթի մարկետինգ և
մենեջմենթ

4

64(40/24/0)

8

Քննություն

1107/B36

Կամընտրական առարկաներ
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Գիրը և գիրքը հայ մշակույթում

1107/B41
1102/B41

Պատմության և մշակույթի
առնչությունները. դարաշրջաններ, տեսություններ,
հարացույցեր

4

48(40/8/0)

7

Ընթացիկ
ստուգում

4. «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1106/B01

Հայոց պատմություն-1

4

64(48/16/0)

1

1101/B02

Ռուսաստանի պատմություն-1

4

64(48/16/0)

1

1402/B03

6

96(0/96/0)

1

2

64(48/16/0)

1

1106/B05
1101/B06
1101/B07
1106/B08

Գրաբար
Կովկասագիտության
ներածություն
Հայոց պատմություն-2
Վրաստանի պատմություն-1
Ռուսաստանի պատմություն-2
Հայոց պատմություն-3

4
4
4
4

64(48/16/0)
64(48/16/0)
64(48/16/0)
64(48/16/0)

2
2
2
3

Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում
Քննություն
Ընթացիկ
ստուգում
Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն

1101/B09

Վրաստանի պատմություն-2

4

64(48/16/0)

3

Քննություն

1101/B10

Ռուսաստանի պատմություն-3
Ադրբեջանի պատմություն-1
/Աղվանքի պատմություն/

4

64(48/16/0)

3

4

64(48/16/0)

3

1307/B12

Հոգեբանություն

2

32(20/12/0)

4

1101/B13

Վրաստանի պատմություն -3
Համաշխարհային
պատմություն-1
Ադրբեջանի պատմություն-2
/Շիրվանի պատմություն/

4

64(48/16/0)

4

4

64(48/16/0)

4

Քննություն
Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում
Քննություն
Ընթացիկ
ստուգում

4

64(48/16/0)

4

Մանկավարժություն

4

64(48/16/0)

4

4

64(48/16/0)

5

4
5
5

64(48/16/0)
64(48/16/0)
64(48/16/0)

5
5
5

Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում
Քննություն
Քննություն
Քննություն

4

64(48/16/0)

5

Քննություն

4

64(48/16/0)

6

Քննություն

4

64(48/16/0)

6

Քննություն

6

96(72/24/0)

6

Քննություն

1101/B04

1101/B11

1102/B14
1101/B15
1405/B16
1102/B17
1101/B18
1101/B19
1101/B20
1106/B21
1102/B22
1101/B23
1101/B24

Համաշխարհային
պատմություն-2
Ադրբեջանի պատմություն-3
Թուրքիայի պատմություն
Իրանի պատմություն
Դիվանագիտության
պատմություն
Համաշխարհային
պատմություն-3
Հյուսիսային Կովկասի
պատմություն
Կովկասի հնագիտություն
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Քննություն

1101/B25
1101/B26

Պատմության դասավանդման
մեթոդիկա
Կովկասի էթնոքաղաքականություն

4

64(48/16/0)

6

Ընթացիկ
ստուգում

4

48(32/16/0)

7

Քննություն

1104/B27

Կովկասի ազգագրություն

6

72(48/24/0)

7

Ընթացիկ
ստուգում

1101/B28

Աբխազիայի և Օսիայի
պատմություն

6

72(48/24/0)

7

Քննություն

1402/B29

Կրոնները Կովկասում

6

72(48/24/0)

7

4

48(12/36/0)

8

4

48(48/16/0)

8

1101/B30
1101/B31

1101/B32
1101/B32
1101/B33

Դիվանագիտական
վարվեցողություն
Կովկասի
աշխարհաքաղաքականություն
Կամընտրական

Ադրբեջաներեն-1

1101/B34

Ադրբեջաներեն-3

1101/B34

Վրացերեն-3
Ադրբեջաներեն-4

1101/B36
1101/B36
1101/B37
1101/B37
1101/B38
1101/B38
1101/B39
1101/B39

1

Ընթացիկ
ստուգում
.

Ադրբեջաներեն-2
Վրացերեն-2

1101/B35

64(0/64/0)

Վրացերեն-1

1101/B33

1101/B35

4

Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում

4

64(0/64/0)

2

Ընթացիկ
ստուգում
Ընթացիկ
ստուգում

4

64(0/64/0)

3

4

64(0/64/0)

4

6

96(0/96/0)

5

Ընթացիկ
ստուգում

6

64(0/64/0)

6

Քննություն

6

72(0/720)

7

Ընթացիկ
ստուգում

4

48(0/48/0)

8

Քննություն

Քննություն

Վրացերեն-4
Ադրբեջաներեն-5
Վրացերեն-5
Ադրբեջաներեն-6
Վրացերեն-6
Ադրբեջաներեն-7
Վրացերեն-7
Ադրբեջաներեն-8
Վրացերեն-8
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5. «Հնագիտություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

Կրե-

Մոդուլ-դասընթաց

դիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամ-

Գնահատ-

յակ

ման ձևը

1106/B01

Հայոց պատմություն-1

4

64(48/16/0)

1

Առ.եզ.գն.

1104/B02

Հնագիտության հիմունքներ
և Հայաստանի
հնագիտություն-1

6

96(72/24/0)

1

Եզ. ԳՆ.

1104/B03

Ազգաբանության
հիմունքներ

3

48(32/16/0)

1

Եզ. ԳՆ.

1104/B04

Նախնադարյան
հասարակութփյան
պատմություն

3

48(32/16/0)

1

Առ.եզ.գն.

1104/B05

Հին, միջին և նոր քարի դարի
հնագիտություն

6

64(52/12/0)

1

Եզ. ԳՆ.

1106/B06

Հայոց պատմություն-2

4

64(48/16/0)

2

Եզ. ԳՆ.

1104/B07

Հայ ազգաբանություն

3

80(64/16/0)

2

Եզ. ԳՆ.

1101/B08

Ռուսաստանի
պատմություն-1

3

48(32/16/0)

2

Առ.եզ.գն.

1101/B09

Ազգաբանության
պատմություն

4

64(48/16/0)

2

Առ.եզ.գն.

1106/B10

Հայոց պատմություն-3

4

64(48/16/0)

3

Եզ. ԳՆ.

1101/B011

Ռուսաստանի
պատմություն-2

3

32(26/6/0)

3

Առ.եզ.գն.

1104/B12

Պղնձաքարի և վաղ բրոնզի
դարի հնագիտություն

6

96(72/24 /0)

3

Եզ. ԳՆ.

1104/B13

Միջին և ուշ բրոնզի դարի
հնագիտություն

3

32(26/6/0)

3

Առ.եզ.գն.

1104/B14

Ազգաբանության տեսություն
և մեթոդաբանություն

6

96(72/24 /0)

3

Եզ. ԳՆ.

3

48(36/12 /0)

4

Առ.եզ.գն.

1104/B15

Երկաթի դարի
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հնագիտություն

1104/B16

Ուրարտուի
հնագիտություևն

5

96(72/24 /0)

4

Եզ. ԳՆ.

1104/B017

Հայ ազգաբանություն
պատմություն

3

48(36/12/0)

4

Եզ. ԳՆ.

Հայոց արտադրական և
կենսապահովման
մշակույթը

6

96(72/24/0)

4

Եզ. ԳՆ.

1101/B019

Մանկավարժության
պատմություն և
դասվանդման մեթոդիկա

3

64(48/16/0)

4

Առ.եզ.գն.

1307/B20

Հոգեբանություն

2

32(24/8/0)

5

Առ.եզ.գն.

1102/B21

Համաշխարհային
պատմություն-1

4

48(40/8/0)

5

Առ.եզ.գն.

1104/B022

Արխիվագիտությու և
թանգարանագիտություն

5

64(48/16/0)

5

Առ.եզ.գն.

1102/B23

Համաշխարհային
պատմություն-2

3

48(36/12/0)

6

Եզ. ԳՆ..

Միջնադարյան
հնագիտություն

3

48(36/12/0)

6

Եզ. ԳՆ.

1402/B25

Գրաբար

7

128(0/0/128)

6

Եզ. ԳՆ.

1104/B26

Ֆիզիկական
մարդաբանություն

3

36(30/6/0)

7

Առ.եզ.գն.

1104/B27

Պատմական
մարդաբանություն

3

36(30/6/0)

7

Առ.եզ.գն.

1104/B28

Ասիայի ժողովուրդների
ազգարություն

3

36(30/6/0)

7

Առ.եզ.գն.

1104/B29

Դաշտային հնագիտություն

5

60(48/12/0)

7

1104/B018

1104/B24
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Եզ. ԳՆ.

1104/B30

Կովկասի ժողովուրդների
ազգագրություն

5

72(60/12/0)

7

1104/B31

Մշակութային
մարդաբանունություն

4

60(48/12/0)

7

1104/B32

Հին և միջնադարյան
Հայաստանի արվեստ

4

48(40/8/0)

8

Առ.եզ.գն.

1104/B33

Ավստրալիայի,
Օվկեանիայի, Աֆրիկայի և
Ամերիկայի ժողովուրդների
ազգաբանություն

6

64(48/16/0)

8

Եզ. ԳՆ.

4

64(48/16/0)

5

Եզ. ԳՆ.

Եզ. ԳՆ.

Կամընտրական առարկաներ

Խաչքարային մշակույթ

Եզ. ԳՆ.

1104/B34
1104/B34

Հայկական գաղթօջախների
ազգաբանություն

1104/B35

Այլ մարդաբանական
գիտակարգեր

1101/B35

Ռուսաստանի
հնագիտություն

1104/B36

Էթնիկ
հակամարտությունների և
պատերազմի
մարդաբանություն

1104/B36

Ճարտարապետության
պատմություն

1104/B37

Հայոց սոցիոնորմատիվ և
հումանիտար մշակույթը

1104/B37

Վաղ հայկական և անտիկ
հնագիտություն

1104/B38

Ուրարտերեն -1
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.

4

48(40/8/0)

5

Առ.եզ.գն.

4

64(48/16/0)

5

Եզ. ԳՆ.

7

96(80/16/0)

5

Եզ. ԳՆ.

64(16/48/0)

6

Առ.եզ.գն.

3

1104/ B38

Սոցիալական և
քաղաքական
մարդաբանություն

1104/B39

Առաջավոր Ասիայի և Հին
Արևելքի հնագիտություն

1104/B39

Տնտեսական
մարդաբանություն

1104/B40

Ուրարտերեն-2

1104/B40

Քաղաքի և կիրառական
մարդաբանություն

1104/B41

Եվրոպայի և Ամերիկայի
ժողովուրդների
ազգագրություն

1104/B41

64(48/16/0)

4

64(48/16/0)

6

Առ.եզ.գն.

3

36(30/6/0)

7

Եզ. ԳՆ.

4

48(40/8/0)

8

Առ.եզ.գն.

Կովկասի հնագիտություն

Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական
կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների կատարում, որոնց
արդյունքների ստուգումը իրականացվում է տարբերակված գնահատման
եղանակով (թվանշանով)։

2.4. Կրթական այլ մոդուլներ
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային
արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.

1. «Պատմություն» մասնագիտություն
Մոդուլ

Պրակտիկա-1 (Հնագիտական-ազգագրական)
2 շաբաթ
Կուրսային աշխատանք
Կուրսային աշխատանք
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Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

4

Ստուգարք

2
2

4
6

Հնրգ.
Հնրգ.

Պրակտիկա-2 (Թանգարանային-արխիվային)
4 շաբաթ
Պրակտիկա-3 (Մանկավարժական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

4

6

Ստուգարք

4
4
12

7
8
8

Ստուգարք
Քննություն
Քննություն

2. «Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

4

Ստուգարք

2
2

4
6

Հնրգ.
Հնրգ.

Արտադրական պրակտիկա -2
(Թանգարանային)

4

6

Ամփոփիչ ավարտական քննություն

4

8

Ավարտական աշխատանք

12

8

Մոդուլ

Պրակտիկա-1 (Հնագիտական-ազգագրական) – 2 շաբաթ
Կուրսային աշխատանք
Կուրսային աշխատանք

Ստուգարք
Հնրգ.

Հնրգ.

3.«Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Կուրսային աշխատանք

2

4

Հնրգ.

Պրակտիկա-1 (Հնագիտական-ազգագրական)
2 շաբաթ

2

4

Ստուգարք

Կուրսային աշխատանք

2

6

Հնրգ.

Պրակտիկա-2 (Թանգարանային) 2 շաբաթ

2

6

Ստուգարք

Պրակտիկա-3 (Մանկավարժական) 4 շաբաթ

4

7

Ստուգարք

Ամփոփիչ մասնագիտական քննոթյուն

4

8

Քննություն

Ավարտական աշխատանք

12

8

Քննություն

Մոդուլ

4. «Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2

4

Ստուգարք

Պրակտիկա-1 (Ուսումնական)
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2 շաբաթ
Կուրսային աշխատանք
Պրակտիկա-2 (ՈՒսումնական)
4 շաբաթ
Կուրսային աշխատանք
Պրակտիկա-3 (Արտադրական)
4 շաբաթ
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

2
4

4
6

Հնրգ.
Ստուգարք

2
4

6
7

Հնրգ.
Ստուգարք

4
12

8
8

Քննություն
Քննություն

5. «Հնագիտություն» մասնագիտություն

Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

2
2
2
4
4

4
4
6
6
7

Ստուգարք
Հնրգ.
Հնրգ.
Ստուգարք
Ստուգարք

4
12

8
8

Հնրգ.
Հնրգ.

Ուսումնական պրակտիկա
Կուրսային աշխատանք
Կուրսային աշխատանք
Արտադրական պրակտիկա
Արտադրական (մանկավարժական)
պրակտիկա
Ամփոփիչ ավարտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

–50–

Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է պատմության ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին,
ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում
է ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների
ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և
ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական
արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների
կառուցվածքը, ավարտական պահանջները և ատեստավորման
ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը,
ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները
(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ
պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված
ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական
և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ
բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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2.

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ
1401/B03. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական
հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը,
ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային
առանձնահատկությունները.
կծանոթանա
հայ
հեղինակների
գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը.
3. կկարողանա կատարել լեզվական և գրականագիտական վերլուծություններ, գրական հայերենով շարադրել մտքերը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման
փուլերի մասին։ Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2.
Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա 3. Շեշտ,
վանկ, տողադարձ. հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության
սկզբունքները։ Թեմա 4. Բառագիտություն. բառերի ձևաիմաստային խմբերը։
Թեմա 5. Բառապաշար. Դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական
բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի բառակազմական միջոցները։ Թեմա 6.
Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 7. 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը:
Թեմա 8. Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի
վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է ստուգարքային թելադրության դրական
գնահատականի դեպքում՝ եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1401/B04. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբա-
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նական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական
ոճագիտության հիմնական հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական
գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի ստեղծագործություններին,
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում
կկիրառի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները.
կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ,
3. կկարողանա կատարել լեզվական և գրականագիտական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2.
Ժամանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3. Ժամանակակից
հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4. Շարահյուսություն. կապակցման
միջոցներ և եղանակներ. համաձայնությանն ու խնդրառությանը առնչվող
սխալների վերացում։ Թեմա 5. Պարզ նախադասություն։ Թեմա 6. Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7. Ուղղակի
և անուղղակի խոսք։ Թեմա 8. Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։
Թեմա 9. Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10.
Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության
վարում և կառավարում։ Թեմա 11. Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը:
19-20-րդ դարերի հայ գրականությունը: Թեմա 12. Հայ նորագույն և արդի
գրականություն: Գրական երկերի վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, որից առաջ ուսանողները գրում
են քննական թելադրություն (3 միավոր): Մնացած 17 միավորը բաշխվում է
հետևյալ ձևով. բանավոր քննության հարցատոմսը պարունակում է երկու
տեսական հարց և մեկ գործնական առաջադրանք՝ համապատասխանաբար
6, 6, 5 միավոր արժեքով:
1703/B01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց
լեզվի համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության
կառուցման ունակությունները` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր
ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
4. կկարողանա
վերլուծել,
մեկնաբանել
և
վերարտադրել
գեղարվեստական և ճանաչողական բնույթի տեքստ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 2`
Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը: Թեմա 3` Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական միավորները /բառ, ձևույթ/, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը: Թեմա 4` Շարահյուսություն. Շարահյուսական միավորները /բառակապակցություն, պարզ նախադասություն/,
նախադասության գլխավոր անդամները, նախադասության տեսակները ըստ
կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածության:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի
ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1703/B05. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր
խոսքի
կառուցման
ունակությունները
և
մասնագիտական
լեզվի
տիրապետումը` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռոõսաց լեզվի ոõղղագրության հիմնական սկզբունքները և
կանոնները,
2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին,
3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական
կառուցվածքներին,
4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև
ներկայացնել նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից
ռուսերեն:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`Բառագիտություն.
դարձվածներ
և
դարձվածների
դասակարգումը: Թեմա 2` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական
կարգերը: Բառակազմություն. բառի ձևականական կազմը: Թեմա 3`
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Շարահյուսություն. միակազմ նախադասություն, միակազմ նախադասության
դասակարգումը: Բարդ նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը: Թեմա 4` Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական
սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5`
Մասնագիտական տեքստի
կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը,
մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1602/B10. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում,
(ուսանողները հանձնել են անգլերեն լեզվի ընդունելության քննություն),
ինչպես նաև ընդհանուր անգլերեն (General English) տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ (ուսանողները չեն հանձնել անգլերեն
լեզվից ընդունելության քննություն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմնական դրույթներին և
բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական անգլերենի գրավոր և բանավոր խոսքի
հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անգլերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում: Թեմա 2`
Մասնագիտական ընթերցանության
տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3`
Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի
հիման վրա:
1602/B11. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն (Professional English) հումանիտար և սոց.գիտություների ֆակուլտետներում,
ինչպես նաև տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում ըստ
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անցումային
պահանջների:

ժամանակաշրջանի

առանձնահատկությունների

և

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք
կբերի
ունակություն
ուսումնասիրել
անգլերեն
լեզվով
մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին
առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և
կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի
հիմնական բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3`
Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի
հիման վրա:
1604/B10. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական
գիտելիքները
գերմաներեն
լեզվի
հնչյունաբանության,
քերականության և բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել
անհրաժեշտ հիմք` լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնահատկությունները,
2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն բառապաշարին,
3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական նյութը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և
գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը: Թեմա 2` Քերականական կարգեր,
դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և
բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի
հոլովման տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը:
Համեմատության աստիճանների կարգ: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր:
Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: Թեմա 3` Պարզ
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նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն:
Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի
հիման վրա:
1604/B11. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման
առաջին փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և
քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ
բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան
երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գործնականում
կկիրառի
գերմաներենի
ձևաբանական
և
քերականական այն կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս
փուլում,
2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբերում է մասնագիտական ոլորտին,
3. կվարի երկխոսություններ, կկատարի համապատասխան տեքստերի
վերարտադրություն և կգրի փոխադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Գոյականի
նշանակությունը
և
շարահյուսական
գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական
և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և
գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2` Բայերի
ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և
օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և անանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի
քերականական կարգերը: Թեմա 3` Նախադասությունների դասակարգումը
ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավորյալ նախադասություններ:
Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի
հիման վրա:
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1608/B10. Ֆրանսերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français
professionnel)
հումանիտար
և
սոց.
գիտություննների
ֆակուլտետներում, (ուսանողները հանձնել են ֆրանսերեն լեզվի
ընդունելության քննություն), ինչպես նաև ընդհանուր ֆրանսերեն (Français
général) տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ
(ուսանողները չեն հանձնել ֆրանսերեն լեզվից ընդունելության քննություն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ֆրանսերենի քերականության հիմնական դրույթներին և
բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական ֆրանսերենի գրավոր և բանավոր
խոսքի հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում: Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության
տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3`
Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի
հիման վրա:
1608/B11. Ֆրանսերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français
professionnel)
հումանիտար
և
սոց.
գիտություների
ֆակուլտետներում,
ինչպես
նաև
տեխնիկական
և
բնագիտական
ֆակուլտետներում
ըստ
անցումային
ժամանակաշրջանի
առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզվով
մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին
առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և
կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի
հիմնական բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3`
Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:
1703/B12. Ռուսաց լեզու-3 (լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ
օգտվելը մասնագիտական գրականությունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային
համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և
վերարտադրել մասնագիտական
տեքստեր,
3. կկարողանա
ինքնուրույն
կազմել
կապակցված
տեքստ
մասնագիտական թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստեր տարբեր
բարդության:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ
շարահյուսական կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի
կառուցման միջոցներ` բառային, ձևաբանական և շարահյուսական: Թեմա 2.
Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3.
Մասնագիտական տեքստի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության հիմնական խնդիրներ. Թեմա 4. Գիտական զեկույցների և
մասնագիտական ռեֆերատների կառուցման հիմնական սկզբունքներ:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց. 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական
միավոր, 3-րդ հարցը /մասնագիտական տեքստի թարգմանություն հայերենից
ռուսերեն/` 8 միավոր:
1602/B12. Անգլերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք

–60–

3–րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացվաց ուսուցանել նեղ մասնագիտական
անգլերեն (Professional English) յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական
բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի
գիտական
երկխոսության
համար
պահանջվող
հիմնական մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական
ոլորտին առնչվող թեմաների շուրջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2`
Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ
մասնագիտական
տեքստը:
Երրորդ
առաջադրանքն
է`
խոսել
մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1608/B12. Ֆրանսերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացվաց ուսուցանել նեղ մասնագիտական
ֆրանսերեն
(Français
professionnel)
յուրաքանչյուր
ֆակուլտետի
առարկայական բովանդակության տիրույթում:

1.
2.

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական
մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին
առնչվող թեմաների շուրջ:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2`
Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
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Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ
մասնագիտական
տեքստը:
Երրորդ
առաջադրանքն
է`
խոսել
մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1604/B12. Գերմաներեն լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրատի ընդհանուր
կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և
ապահովել անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական
գործունեության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես
ընդհանուր հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բնույթի տեքստեր: Այստեղ նկատի է առնվում նաև
ուսանողի հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը` երկխոսությունների, պատումների և հարցադրումների նյութի վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր
ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ
և հարաբերական գործառույթը: Թեմա 2` Հրամայական եղանակի ձևերը և
նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ
կրավորական կառույցները: Թեմա 3`Բայական և անվանական ստորոգյալի
տարբեր տեսակները: Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների
արտահայտության
միջոցները:
Ընդարձակ
հատկացուցիչ:
Բարդ
ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և
անուղղակի խոսք պարունակող նախադասություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով; երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել ծանոթ
մասնագիտական տեքստը; երրորդ առաջադրանքն է` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1302/B09. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական
մեկնաբանությունների
միջոցով
աջակցել
ուսանողի
համակարգված աշխարհայացքի, քաղաքակրթական զարգացումների արդի
միտումների և այդ համատեքստում ազգային մրցունակ համակարգի մասին
մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլիսոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի
քաղաքակրթական, քաղաքական մշակութային և մարդաբանական
պատկերացումների, տեխնածին քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3` Կեցության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատկությունները:
Թեմա 4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5` Աշխարհի
ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու փիլիսոփայական
ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7` Հասարակության
փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը: Թեմա 8` Սոցիալական
կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր կյանքը:
Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա 10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար
5 միավոր:

2.2. Կամընտրական դասընթացներ
1001/B14. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ մարդկանց բարեկեցության
բնույթի և պատճառների, շուկայական տնտեսության զարգացման օրինաչա-
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փությունների, հիմնախնդիրների, դրանց հնարավոր լուծումների, ինչպես
նաև ձեռնարկատիրական գործունեության մասին, ինչը կնպաստի նաև
ռացիոնալ տնտեսական վարքագծի ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կունենա տնտեսության շուկայական համակարգի
կենսագործունեության, հիմնական հասկացությունների, զարգացման
օրինաչափությունների և ձեռնարկարություն ծավալելու պայմանների
մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները. Տնտեսագիտության առարկան: Թեմա 2` Տնտեսության շուկայական համակարգը.
եկամտի և արդյունքի շրջապտույտը: Թեմա 3` Անհատական շուկաների
վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 4` Սպառողի վարքի
տեսություն: Թեմա 5` Արտադրության ծախքերը: Թեմա 6` Շուկայի
կառուցվածքը և գնի ու արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 7`
Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և տեսակները:
Թեմա 8` Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 9` Մակրոտնտեսական
կայունությունը և տատանումները: Թեմա 10` Փողը և բանկային համակարգը.
դրամավարկային քաղաքականությունը: Թեմա 11` Պետական բյուջեն և
ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12` Միջազգային տնտեսական
գործակցությունը:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած
ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր
հարցում 4 հարց պարունակող հարցատոմսերով:
1202/B14. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության
առարկայական տիրույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական
իրականության վերլուծության պրակտիկ հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում
կկազմի
քաղաքագիտության
առարկայական
տիրույթի ու մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա
քաղաքագիտական
վերլուծություններ
կատարելու
բավարար ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Թեմա 1՝ Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության էությունն
ու կառուցվածքը։ Թեմա 4՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա
5՝ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։
Թեմա 6՝ Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգեր։
Թեմա 7՝ Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8՝ Քաղաքական
գաղափարախոսություններ: Թեմա 9` Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում
է 4 հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի
դեպքում ստուգարքը համարվում է հանձնված:
1901/B14. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական
գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես
նաև իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձեւավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները,
հայեցակարգերը,
2. կիմանա
օրենսդրության
առանձին
ճյուղերի
իրավական
կարգավորման հիմունքները,
3. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
4. ձեռք
կբերի
գիտելիքները
գործնականում
կիրառելու
ունակություններ և հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2` Իրավունք: Թեմա 3`
Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։
Թեմա 4` Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5` Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6`
Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7`
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9`
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Սահմանադրական իրավունք: Թեմա 10` Դատական իշխանություն և
դատական համակարգ: Թեմա 11-16` Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 17`
Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 18` Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 19`
Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20` Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23`
Դատավարական իրավունք: Թեմա 24` Միջազգային իրավունք։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց
(նախապես տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական
պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:
1107/B13. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ,
արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների,
երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ
ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր
բնութագրերի և ներկա գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր
գիտելիքներ
կունենա
համաշխարհային
և
հայ
մշակույթների պատմական զարգացումների օրինաչափությունների
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և
խնդիրները: «Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի
էության, ծագման և զարգացման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 2`
Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: Թեմա 3` Մշակույթը «անհատ»,
«բնություն»,
«հասարակություն»,
«էթնոս»,
«քաղաքակրթություն»
կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4` Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադրումներ,
օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
2101/B13. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր
գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական
տարատեսակ
ուղղությունների,
դրանց
դավանաբանական
ու
պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու
պատմության հիմնահարցերի, արդի կրոնական ներփակ հոսանքների ու
դենոմինացիաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ
դավանաբանական,
պաշտամունքային,
տոնածիսական
առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ
առաքելական
եկեղեցու
պատմությունը,
դավանաբանական
առանձնահատկությունները և տոնածիսական համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու
ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2`
Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա
3`Բուդդայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական
ուղղությունները: Թեմա 4` Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստվածաշունչ: Թեմա 5` Արդի կրոնական միավորումներն ու
համայնքները: Թեմա 6` Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում:
Թեմա 7` Հայ Առաքելական եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8` Հայ
Առաքելական եկեղեցին X-XIV դարերում: Թեմա 9` Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա 10` Հայ Առաքելական եկեղեցին XIX-XX
դարերում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:

3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասըն-
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թացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ
2301/B01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն,
24 ժամ գործնական պարապմունք), 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ
համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն
ապահովման մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր
համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները,
2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը,
որոնք են տեքստային և գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների
սկզբունքների տարբերությունը, Windows օպերացիոն համակարգի և
Word, Excel, Power Point ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային,
ավարտական աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները: Օպերացիոն համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության գաղափար: Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական
ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Microsoft
Word փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 3` Microsoft Excel
էլեկտրոնային աղյուսակներ: Թեմա 4` Microsoft PowerPoint ներկայացման
ստեղծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են
հանձնարարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած
թեմաների վրա:
0002/B03. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ
Շաբաթական 1.5 ժամ դասախոսություն և 0.5 ժամ գործնական
5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
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Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում
երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային
վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում և այլն և
պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին,
նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և
կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
1. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված
ԱԻ-ում
և պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ
իրականացնի պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2`
ԱԻ-ները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3`
Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի
ժամանակ: Թեմա 4` Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների
բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները:
Թեմա 5` Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և
պատերազմի ժամանակ: Թեմա 6` ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ
բնակչության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական
ուղղությունները:
Թեմա
7`
Փրկարարական
աշխատանքների
կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության
կազմակերպումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:
0002/B04. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն
2 կրեդիտ
Շաբաթական 0.5 ժամ դասախոսություն և 1.5 ժամ գործնական պարապմունք
5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ
պայմաններում
երկրաշարժ,
թունավոր
նյութեր,
ճառագայթային
ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային
իրադրություն, վնասվածքներ մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա էքստրեմալ
պայմաններում
երկրաշարժ,
թունավոր
նյութեր,
ճառագայթային
ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային
իրադրություն, վնասվածքներ ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական
օգնություն:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում:
Թեմա 2` Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը
ԱԻ-ների պայմաններում: Թեմա 3`
Սուր հիվանդություններ և
թունավորումներ: Թեմա 4` Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում:
Թեմա 5` Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:
0708/B02. Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
2-րդ կիսամյակ ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով նրանց էկոլոգիա գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի կազմավորման, գործունեության հիմունքներին, բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիայի որպես գիտության ձևավորման մասին,
Կենդանիների և բույսերի էկոլոգիայի մասին, Էկոհամակարգի,
կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքների մասին, Մարդկության կայուն
զարգացման սկզբունքների մասին:
2. կհասկանա բնական և անթրոպոգեն էկոհոմակարգերի զարգացման
ընդհանուր սկզբունքները և օրինաչափությունները:
3. կկարողանա վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի
մասին և կատարել համապատասխան եզրակացություններ, կատարել
ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոլոգիա և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2`
Օրգանիզմի և միջավայրի միջև փոխազդեցությունները: Թեմա 3`
Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Թեմա 4` Համակեցություններ: Թեմա 5`
Նյութերի երկրաբանական և կենսաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6`
Կենսոլորտ: Թեմա 7` Կենոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները:
Թեմա 8` Կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունները:
Թեմա 9` Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի և կլիմայի վրա: Թեմա
10` Անթրոպոգեն ազդեցությունները ջրոլորտի վրա: Թեմա 11` Անթրոպոգեն
ազդեցությունները
լիթոսֆերայի
վրա:
Թեմա
12`
Անթրոպոգեն
ազդեցությունները համակեցությունների վրա: Թեմա 13` Կենսոլորտի վրա
ազդեցության հատուկ ձևեր: Թեմա 14` Բնության պահպանության և ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 15` Էկոլոգիա և
մարդու առողջությունը: Թեմա 16` Էկոլոգիա և տնտեսագիուտթյուն: Թեմա
17` Միջազգային համագործակցությունը էկոլոգիայի շրջանակներում: Թեմա
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18` Բնության պահպանություն և գլոբալիզացիա: Թեմա 19` Բնության
պահպանություն և նանոտեխնոլոգիաներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված
հարցաշարից:

3.2. Կամընտրական դասընթացներ
0101/B05. Մաթեմատիկայի հիմունքներ ( 2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկայի
հիմունքներին' որպես ընդհանուր մշակույթի բաղկացուցիչ մաս, ձևավորել
վերացական մտածողություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա մաթեմատիկայի պատմությանը,
2. կհասկանա մաթեմատիկական մտածողության իմաստը,
3. կկարողանա լուծել պարզագույն կիրառական խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաթեմատիկա առարկան և մաթեմատիկական լեզու: Թեմա 2`
Աքսիոմային մոտեցումը մաթեմատիկայի: Թեմա 3` Բազմությունների տեսության տարրերը: Թեմա 4` Կոորդինատների մեթոդ: Թեմա 5`
Մաթեմատիկական մոդելավորում: Թեմա 6` Հավանականությունների
տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցազրույցի ձևով։
0708/B05. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել բնագիտական աշխարհայացք՝
ծանոթացնելով նրանց բնագիտության զարգացման պատմությանը, բնության
համակարգերի
կազմավորման,
կառուցվածքի
և
զարգացման
օրինաչափություններին, բնագիտության զարգացման ներկա միտումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
բնագիտության
զարգացման
հիմնական
փուլերը,
բնագիտության հիմնական սկզբունքները, բնության համակարգերի
կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները:
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2. կհասկանա բնության համակարգերի կառուցվածքի և զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և օրինաչափությունները:
3. կկարողանա կատարել համապատասխան եզրակացություններ
բնության առավել ընդհանուր համակարգերի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բնագիտության առարկան: Օրինաչափությունները և
զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 2` Բնագիտական և հումանիտար
մշակույթներ: Թեմա 3` Աշխարհի մեխանիստական պատկերը: Թեմա 4`
Դասական թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի կոնցեպցիաները:
Թեմա
5`
Նյութի
կառուցվածքի
կոնցեպցիաները:
Թեմա
6`
Հարաբերականության հատուկ և ընդհանուր սկզբունքները: Թեմա 7`
Միկրոաշխարհի
կառուցվածքների
և
փոխազդեցությունների
կոնցեպցիաները: Թեմա 8` Անորոշությունը աշխարհում: Անորոշությունների
առնչություն: Լրացման սկզբունք: Թեմա 9` Տարրական մասնիկները:
Հիմնարար փոխազդեցությունները: Թեմա 10` Աստղերի կառուցվածքի,
առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 11` Մոլորակների
կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 12`
Տիեզերքի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա
13` Քվանտային կոսմոլոգիա: Անթրոպային սկզբունք: Թեմա 14` Կենդանի
նյութի ձևերը, հատկությունները և կազմավորման մակարդակները: Թեմա 15`
Էվոլյուցիոն կենսաբանության կոնցեպցիաները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հարցաշար:

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
«Պատմություն» մասնագիտություն
1104/B01. Նախնադարյան հասարակության պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում կազմել
նախնադարյան հասարակության զարգացման հիմնական էտապների մասին,
գիտելիքներ տալ հոմինիդների ընտանիքի զարգացման և ժամանակակից
մարդու ձևավորման գործընթացի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անտրոպոգենեզի հիմնական էտապները, գիտելիքներ
կունենա հոմինիդների բրածո ներկայացուցիչների, նրանց տարածման
տիրույթների և աշխատանքային գործունեության մասին,
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2. պատկերացում կունենա սոցիո-, կուլտուրո-, պոլիտոգենեզի
հիմնական էտապների զարգացման տրամաբանության մասին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Մարդու ծագումը: «Ունակ մարդու» և «գետաքարե գործիքների
մասին» եղած վարկածները: Պիտեկանտրոպի գտածոները: Սինանտրոպ, Հեյդելբերգյան մարդ և այլն: Նեանդերթալցիները և նրանց տարածումը «հին աշխարհում»: Թեմա 2` Նախահամայնք: Մտածողության և խոսքի ծագման
խնդիրը: Գաղափարական պատկերացումների սաղմերի հանդես գալը
նախահամայնքում: Թեմա 3` Մարդագոյացման պրոցիսի ավարտը և
համայնա-տոհմական կարգերի առաջացումը: Թեմա 4 ` Վաղ տոհմական
համայնքը: Սեռա-տարիքային խմբերը վաղ նախնադարյան համայնքում,
ինիցիացիա: Ամուսնություն և ընտանիք: Իշխանության կազմակերպումը:
Հոգևոր մշակույթը: Թեմա 5` Ուշ տոհմական համայնքը: Տոհմերի տրոհումը
ներտոհմական խմբերի, դրանց համախմբումը ցեղերի մեջ: Իշխանության
կազմակերպումը: Հոգևոր մշակույթ: Թեմա 6` Դասակարգային հասարակության հաստատությունների հանդես գալը: Ստրկությունը և նրա
ձևերը: Մենամուսնական ընտանիք: Դրացիական համայնքի ձևավորումը:
Հոգևոր մշակույթի զարգացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B02. Հին Արևելքի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեղեկություններ հաղորդել Հին
արևելյան քաղաքակրթությունների ձևավորման, զարգացման միտումների
մասին: Տալ գիտելիքներ այդ քաղաքակրթությունների տիպաբանության, հին
արևելյան հասարակությունների կառուցվածքի, գաղափարախոսության,
կրոնի և մշակույթի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
հին
արևելյան
խոշոր
քաղաքակրթությունների
տնտեսական,
քաղաքական,
մշակութային
կյանքի
առանձնահատկությունները,
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2.

կկարողանա նրանց պատմության կոնկրետ փաստերն ու
իրողությունները
բացահայտել
ընդհանուր
տեսությունների,
գաղափարների դիտանկյունից,
3. կկարողանա կոնկրետ և տեսական գիտելիքներ կիրառել կոնկրետ
պատմական իրողությունները հասկանալու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հին Եգիպտոս: Թեմա 2` Հին Միջագետք (Շումեր, Աքադ, Բաբելոն,
Ասորեստան): Թեմա 3` Հին խեթական պետությունը: Թեմա 4` Արևելյան միջերկրածով (Սիրիա, Փյունիկիա, Պաղեստին): Թեմա 5` Հին Իրան: Թեմա 6` Հին
Հնդկաստան: Թեմա 7` Հին Չինաստան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B03 Մասնագիտության ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել իրենց ապագա
մասնագիտության առանձնահատկություններին, պատմական գիտության դերին
և նշանակությանը, պատմական սկզբնաղբյուրների տիպերին և դրանց հետ
աշխատելու սկզբունքներին, գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու
հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի պատմական գիտության զարգացման
ընթացքը և
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա պատմական գիտելիքների առաջացման, կուտակման և
համակարգման ընթացքը,
3. կընկալի պատմագիտության խնդիրները, գիտելիքներ ձեռք կբերի
պատմական սկզբնաղբյուրների տարբեր խմբերի հետ աշխատելու
սկզբունքների մասին,
4. ի վիճակի կլինի կողմնորոշվել կուրսային և շրջանավարտի
աշխատանքների, մագիստրոսական թեզի համար անհրաժեշտ նյութեր
հավաքելու, այդ աշխատանքների կառուցվածքը ընտրելու և գիտական
ապարատը ճիշտ կազմելու հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դասընթացի նպատակը և խնդիրները։ Թեմա 2՝ Պատմություն
հասկացության բազմանշանակությունը։ Պատմության բաժանումը բնական

–74–

պատմության և հումանիտար պատմության։ Թեմա 3՝ Պատմական
գիտությունների
համակարգը։
Հնագիտությունը,
ազգագրությունը
և
ազգաբանությունը պատմական գիտությունների համակարգում։ Հատուկ
(օժանդակ) պատմական գիտակարգեր։ Թեմա 4՝ Պատմական սկզբնաղբյուրների
տիպերը և դրանց հետ աշխատելու առանձնահատկությունները։ Թեմա 5՝
Պատմական փաստ հասկացությունը։ Թեմա 6՝ Գրադարանները, դրանց տեղեկատվական ապարատը, թեմատիկ, հեղինակային, մամուլի և շարունակվող
հրատարակությունների կատալոգները։ Թեմա 7՝ Ինտերնետ, որոնման համակարգերը, պատմական գրականության գլխավոր կայքերը։ Թեմա 8՝ Ուսանողներից պահանջվող գիտահետազոտական աշխատանքները։ Կուրսային, շրջանավարտի ավարտական աշխատանք, մագիստրոսական թեզ։ Թեմա 9՝
Պատմագրության առաջացումը և հետագա զարգացումը Հին Արևելքում և Հին
Հունաստանում և Հռոմում։ Թեմա 10՝ Միջնադարյան պատմագրություն։ Թեմա 11՝
Պատմագիտության առաջընթացը, զարգացման հիմնական միտումները, նշանավոր դեմքերը 18-20-րդ դարում: Թեմա 12՝ Պամտագիտական գլխավոր
դպրոցները և ուղղությունները մեր օրերում:
Քննությունների անցկացման
ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 2 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում.
Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B04. Հայաստանի պատմական աշխարհագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակողմանի և ամբողջական գիտելիքներ Հայաստանի պատմական աշխարհագրության`
Հայկական լեռնաշխարհի, էթնիկ հիմնահարցերի, վարչական բաժանումների,
քաղաքների պատկերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կայուն գիտելիքներ կունենա Հայաստանի պատմական աշխարհագրությու-նից,
2. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու, երևույթները համակողմանի գնահատելու կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թեմա 1` Ներածական դասախոսություն: Հայկական
լեռնաշխարհ (լեռնագրություն, ջրագրություն, ժողովրդագրություն, բուսական
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և կենդանական աշխարհ, հանքային հարստություններ): Թեմա 2` Հայկական
լեռնաշխարհի ժողովրդագրության պատմություն: Թեմա 3` Հայկական
պետականությունը հնագույն և հին շրջանում: Թեմա 4` Հայաստանն ըստ
«Աշխարհացոյց»-ի: Թեմա 5` Հայկական պետականությունը վաղ միջնադարում, Հայաստանը Բյուզանդական կայսրության, Սասանյան Պարսկաստանի
և Արաբական խալիֆայության վարչական համակարգում: Թեմա 6`
Հայաստանի առաջին հանրապետությունը. սահմանները, տարածքը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական փոքրածավալ աշխատանք: Միավորների
քայլը 0.5 է:
1106/B05. Հայոց պատմություն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակողմանի և ամբողջական գիտելիքներ հայ ժողովրդի հին և միջին շրջանի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային պատմության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ամբողջական և համակողմանի գիտելիքներ հին և միջին
դարերի շրջանների վերաբերյալ,
2. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու, երևույթները համակողմանի գնահատելու կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածական դասախոսություն և հնագույն պատմություն: Թեմա
2` Հայկյանների և Վանյան թագավորություններ: Հայաստանի Երվանդական
թագավորություն: Թեմա 3`
Հայաստանն Առաջավոր Ասիայի հզոր
տերություն: Թեմա 4` Մեծ Հայքի Արշակունյաց թագավորությունը: Թեմա 5`
Քրիստոնեության հռչակումը Հայաստանի պետական կրոն: Թեմա 6` Մեծ
Հայքի թագավորությունը 4-5-րդ դդ.: Թեմա 7` Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրերի
գյուտը: Թեմա 8` Հայաստանը 5-9-րդ դդ.: Թեմա 9` Հայ ազատագրական
պայքարը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

1301/B06. Տրամաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացն ունի ինչպես իմացաբանական, այնպես էլ մեթոդաբանական
նշանակություն: Նպաստել ուսանողի տրամաբանական կարողությունների
զարգացմանը, հմտությունների ձեռք բերմանը, նպաստել մասնագիտական
առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների յուրացմանը,
գիտահետազոտական
աշխատանքի
կատարմանը,
ինչպես
նաև
ինտելեկտուալ անհատականության ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մտքի կառուցվածքը, այն տրամաբանական կանոններն ու օրենքները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը
ու
հետևողականությունը,
ճշմարիտ
եզրակացությունների
ստացումը
և
գիտական
գիտելիքների
հիմնավորվածությունը,
2. կհասկանա տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական
գործառույթների անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական
ուսումնասիրությունների ժամանակ,
3. կկարողանա տրամաբանական գիտելիքների և հմտությունների միջոցով
բարձրացնել իմացական գործընթացների և հատկապես գիտական
հետազոտությունների արդյունավետությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Թեմա 2`
Լեզվի տրամաբանական վերլուծությունը: Թեմա 3` Հասկացությունը որպես
տրամաբանական ձև և հասկացության ընդհանուր բնութագրությունը: Թեմա
4` Դատողություն: Թեմա 5` Մտածողության ձևական տրամաբանական
հիմնական օրենքները: Թեմա 6` Դեդուկտիվ մտահանգում: Մտահանգման
ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 7` Ինդուկտիվ մտահանգումներ: Թեմա 8`
Փաստարկման տրամաբանական հիմունքներ: Թեմա 9` Տրամաբանական
սխալներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
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1101/B07.Ռուսաստանի պատմություն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով
ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության
պատմական անցյալին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի
Ռուսաստանի պատմության մասին,
2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական
ճակատագրում, ճիշտ պատկերացում կունենա ներկա զարգացումների
մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ժողովուրդներն ու հնագույն պետությունները Ռուսաստանի
տարածքում: Թեմա 2` Արևելյան սլավոնները: Հին ռուսական պետության
կազմավորումը: Թեմա 3` Կիևյան Ռուսիան`9-12-րդ դ. սկիզբ: Թեմա 4`
Ռուսական հողերն ու իշխանությունները 12-13-րդ դդ..: Թեմա 5` Հին
ռուսական մինչմոնղոլական մշակույթը: Թեմա 6` Ռուսիայի պայքարը
մոնղոլական նվաճողների և խաչակիրների դեմ 13-րդ դ.: Թեմա 7` Մոսկվայի
իշխանության բարձրացումը 13-15-րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 8` Մոսկվայի
շուրջը ռուսական հողերի միավորման ավարտը: Թեմա 9` Ռուսական
պետությունը 16-րդ դ.: Իվան Ահեղ: Թեմա 10` Ռուսաստանը 16-17-րդ դարերի
սահմանագծին: Խառնակ ժամանակներ: Թեմա 11` Սոցիալ-տնտեսական
զարգացումը 17-րդ դ.: Ռուսաստանը խառնակ ժամանակներից հետո: Թեմա
12` Ռուսաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 17-րդ դ.:
«Խռովարար դար»: Թեմա 13` Ռուսական մշակույթը 13-17-րդ դդ.: Թեմա 14`
Ռուսաստանը 17-րդ դ. վերջին-18-րդ դ. 1-ին քառորդին: Պյոտրյան վերափոխումները: Թեմա 15` Ազնվականական կայսրությունը և պալատական հեղաշրջումները 18-րդ դ. 2-րդ քառորդին: Թեմա 16` Ռուսաստանը 18-րդ դ. 2-րդ
կեսին: Եկատերինա Մեծի լուսավորյալ միապետությունը: Թեմա 17`
Ռուսական մշակույթը 18-րդ դ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

–78–

1106/B08. Հայոց պատմություն -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ
հաղորդել միջնադարում հայոց պետականության գլխավոր փուլերի, հայոց
բանակի ու հայ զինվորականության դերի, հայ եկեղեցու և պետության
փոխհարաբերությունների,
զարգացած
ավատատիրության
և
ուշ
միջնադարյան դարաշրջանների առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա հայոց միջնադարյան պետականության
առանձնահատկությունների, զարգացման ընթացքի և փուլերի մասին,
2. կպատկերացնի հայ իրականության մեջ զարգացած ավատատիրական
հարաբերությունների
օրինաչափություններն
ու
առանձնահատկությունները,
3. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու, երևույթները համակողմանի գնահատելու կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Հայաստանի
անկախության
վերականգնումը,
Բագրատունիների թագավորության հռչակումը և ամրապնդումը: Թեմա 2`
Բագրատունիների թագավորությունը խաղաղ զարգացման և տնտեսական
վերելքի ժամանակաշրջանում: Թեմա 3` Բագրատունիների թագավորության
թուլացումն ու անկումը: Թեմա 4` Հասարակական-տնտեսական
հարաբերությունները և պետական կարգը 9-11-րդ դարերում, թոնդրակյան
շարժումը և գյուղացիական ելույթները Հայաստանում 9-11-րդ դարերում:
Թեմա 5` Հայ ժողովրդի պայքարը սելջուկ-թյուրքերի դեմ, Զաքարյանների
իշխանությունը, տնտեսական կյանքը, հայկական իշխանական տները 13-րդ
դարում-14-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 6` Կիլիկյան Հայաստանը 11-14-րդ
դարերում: Թեմա 7` Հայկական մշակույթը 9-րդ դարում–14-րդ դարի առաջին
կեսին: Թեմա 8` Հայաստանը 14-րդ դարի երկրորդ կեսին–17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 9` Հայկական մշակույթը 14-րդ դարի երկրորդ կեսին–17-րդ
դարի առաջին կեսին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1102/B09. Հին Հունաստանի և Հռոմի պատմություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պրակտիկ և
տեսական գիտելիքներ անտիկ քաղաքակրթությունների առանձնահատկությունների
մասին:
Ներկայացնել
քաղաք-պետությունների
(պոլիս)
ձևավորումը, դրանց առաջացման առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հին հունական քաղաքակրթության կոնկրետ պատմության
փաստերը, իրողությունները և կկարողանա դրանք շարադրել իբրև
միասնական պատմություն` միկենյան կենտրոններից մինչև
դեմոկրատական պոլիս,
2. կկարողանա ճշգրիտ որոշել քաղաքացիական հասարակության
հիմնարար չափումները և տեսնել դրա հեռանկարները միջնադարյան
պատմության մեջ,
3. կկարողանա
հասկանալ
անտիկ
մշակույթի
առանձնահատկությունները
և
դրանց
ազդեցությունը
համաշխարհային պատմության վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հին Հունաստանի պատմություն, Հին Հունաստան: Թեմա 2`
Հունաստանն արխայիկ և դասական ժամանակաշրջաններում: Թեմա 3`
Հունաստանը մ.թ.ա. 4-րդ դ. առաջին կեսին: Թեմա 4` Հին Հունաստանի մշակույթը: Թեմա 5` Հին Մակեդոնիա: Թեմա 6` Հելլենիզմի դարաշրջանի մշակույթը: Թեմա 7` Հին Հռոմի պատմությունը Հանրապետության դարաշրջանում: Թեմա 8`Հանրապետության դարաշրջանի հռոմեական մշակույթը:
Թեմա 9` Հռոմեական կայսրությունը Օգոստոսի պրինցիպատի շրջանում:
Թեմա 10` Կայսրությունը Հուլիոս-Կլավդիոսների և Ֆլավիոսների օրոք: Թեմա
11` Հռոմը ուշ կայսրության` դոմինատի շրջանում: Թեմա 12` 1-2-րդ դդ.
հռոմեական մշակույթը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B10. Ազգագրության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ ( 24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ազգագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, տեղը գիտությունների համակարգում և կապն այլ
գիտությունների հետ, աշխարհի ժողովուրդների դասակարգման և էթնոմշակութային շրջանացման սկզբունքները և այլն: Դասընթացի ընթացքում
կկարևորվեն արդի էթնոմշակութային ու էթնոքաղաքական զարգացումները,
կարևոր
ուշադրություն
կդարձվի
էթնիկ
հակամարտությունների
ուսումնասիրության հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ազգագրական գիտության ձևավորման, կայացման ու
զարգացման պատմությունը, ծանոթ կլինի արդի ազգագրականմարդաբանական
հետազոտությունների
հիմնական
ուղղություններին ու արդյունքներին,
2. ծանոթ կլինի էթնիկ հանրությունների դասակարգման սկզբունքներին
և
կիմանա
աշխարհի
էթնիկ
քարտեզը`
ըստ
էթնոլեզվաընտանիքների,
լեզվախմբերի
և
խոշոր
էթնիկ
հանրությունների,
3. ծանոթ կլինի արդի զագացումների և գործընթացների էթնիկ և
մշակութային
հիմքերին
ու
առանձնահատկություններին,
համաշխահայնացման գործընթացների առանձնահատկություններին
տարբեր տարածաշրջաններում
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ազգագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան և տեղը
գիտությունների համակարգում: Թեմա 2` Աշխարհի ժողովուրդների դասակարգման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3` Էթնիկ գործընթացներն արդի
աշխարհում: Թեմա 4` Էթնիկ ինքնության էությունը, ձևերը և դերը մարդու
հոգևոր աշխարհում: Թեմա 5` Միջէթնիկ հարաբերություններն արդի
աշխարհում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403/B011. Հայ գրականության պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները, զարգացման
ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ գրականության ժանրերը, զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի արտացոլումը գրականության մեջ,
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական
առանձնահատկությունները,
գրական
երկերի
պատմականհասարակական դերը,
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 `Հայ մշակույթը մինչև 5-րդ դարը. Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի
ստեղծումը. գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Թեմա
2` Պատմագրություն։ Թեմա 3` Հայ միջնադարյան գրականությունը։ Թեմա 4`
Հայ նոր գրականությունը։ Թեմա 5` Հայ նորագույն գրականությունը։ Թեմա 6`
Արդի հայ գրականությունը և նրա զարգացման միտումները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B12. Միջին դարերի պատմություն-1 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական),

3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտելիքների համակարգ ձևավորել միջնադարի նկատմամբ: Ցույց տալ անցումը դեպի միջնադար, ձևավորել
միջնադարի
հիմնարար
առանձնահատկությունները`
ֆեոդալական
հասարակության
գաղափարաբանությունը,
մշակույթը:
Ներկայացնել
եվրոպական միջնադարյան հասարակությունների պատմությունը և
տիպաբանությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ճշգրիտ գիտելիքներ միջնադարյան հասարակության
կառուցվածքի վերաբերյալ, կկարողանա համեմատել եվրոպայի,
մերձավոր արևելքի, ֆեոդալական հասարակարգի զարգացման
միտումները,
2. կկարողանա բացահայտել միջնադարյան մշակույթի կառույցը և բովանդակությունը,
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3.

կկարողանա
հասկանալ
հասարակության
կյանքի
վրա
համաշխարհային
կրոնների`
քրիստոնեություն,
իսլամ,
բուդդայականություն, ազդեցությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջնադարյան քաղաքակրթություն: Թեմա 2` Բառ. Հասկացություն. տեսություն: Թեմա 3` Միջնադարի քաղաքակրթության տարածաժամանակային բնութագիրը: Թեմա 4 ` Միջնադարյան քաղաքակրթության
կառուցվածքը: Թեմա 5` Հասարակական-քաղաքական մտքի ձևավորումը:
Անտիկ ժառանգության դերը հասարակական մտքի ձևավորման վրա: Կրոնը
հասարակական մտքի ձևավորման գործոն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B13. Ռուսաստանի պատմություն-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական
անցյալին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի
Ռուսաստանի պատմության մասին,
2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական
ճակատագրում,
3. հստակ պատկերացում կունենա ներկա զարգացումների մասին,
կկարողանա կատարել ճիշտ հետևություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ռուսաստանը 19-րդ դ. 1-ին կեսին: Ռուսաստանյան
կայսրության ժողովուրդները: Թեմա 2` Ռուսաստանի արտաքին
քաղաքականությունը 19-րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 3` Հասարակականքաղաքական միտքը Ռուսաստանում 19-րդ դ. 1-ին կեսին:: Թեմա 4`
Ազատագրման դարաշրջանը: Թեմա 5` Ռուսաստանը և Արևելյան հարցը: Թեմա 6` Ռուսաստանի հոգևոր կյանքը 19-րդ դ. 2-րդ կեսին: Թեմա 7`
Հասարակական-քաղաքական միտքը 19-րդ դ. 2-րդ կեսին: Նարոդնիկական
շարժումը: Բանվորական շարժումները և կազմակերպությունները: Թեմա 8`
Մարքսիզմի տարածումը Ռուսաստանում: Պահպանողական գաղափարա-
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խոսությունը: Թեմա 9` Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ
դ. 2-րդ կեսին: Թեմա 10` Ռուս-թուրքական 1877-1878թթ. պատերազմը: ՍանՍտեֆանոյի պայմանագիրը և Բեռլինի դաշնագիրը: Թեմա 11` Ռուսաստանի
քաղաքականությունը Հեռավոր Արևելքում ու Խաղաղօվկիանոսյան ավազանում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B14. Հայոց պատմություն -3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ
հաղորդել 17-րդ դարի կեսերից մինչև 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմն ընդգրկող ժամանակաշրջանի հայոց պատմության առանձնահատկությունների, հայ ազգային-ազատագրական պայքարի, ինչպես նաև
Հայաստանի հասարակական-տնտեսական ու մշակութային կյանքի
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ամբողջական
և
համակողմանի
գիտելիքներ
ձեռք
կբերի
ազատագրական պայքարի, Հայկական հարցի առաջացման և
բովանդակության, Հայաստանում ռուսական տիրապետություն
հաստատելու վերաբերյալ,
2. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու և ինքնուրույն վերլուծության
ենթարկելու
որոշակի
հմտություն,
երևույթները
համակողմանի գնահատելու կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հայկական հարցի առաջացումը, բովանդակությունը: Թեմա 2` Ազատագրական պայքարը (17-րդ դարի 2-րդ կես-18-րդ դարի առաջին կես):
Թեմա 3` Հայ ազատագրական շարժումները 18-րդ դարի երկրորդ կեսին:
Թեմա 4` Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կացությունը (17-րդ դարի կես19-րդ դարի սկիզբ): Թեմա 5` Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը
Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 6` Հայաստանը 1830-1860-ական թթ.: Թեմա
7` Հայ հասարակական-քաղաքական միտքը և ազատագրական
շարժումները: Թեմա 8` Հայկական մշակույթը (17-րդ դարի 2-րդ կես-19-րդ
դարի առաջին կես): Թեմա 9` Հայկական գաղթավայրերը (17-րդ դարի 2-րդ
կես-19-րդ դարի առաջին կես):
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/B15. Գրաբար - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 գործնական պարապմունք),
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի հնչյունական և բառային իրողությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական, հնչյունափոխական և
բառային հատկանիշները,
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը,
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական, բառապաշարային վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրաբարը՝ որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդհանուր առանձնահատկությունները։ Թեմա 2` Գրաբարի հնչյունական
համակարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ։ Թեմա 3` Գրաբարի
դերբայները։ Թեմա 4` Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական,
ստորադասական և հրամայական եղանակներ։ Թեմա 5` Գրաբարի անկանոն
բայերը։ Թեմա 6` Գրաբարի պակասավոր բայերը։ Պատճառական բայեր.
Գրաբարի բաղադրյալ ժամանակները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում (թեսթ): Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում (թեսթ): Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B16. Հնագիտության հիմունքներ և Հայաստանի հնագիտություն (5
կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (56 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել բազային
գիտելիքներ հնագիտության դիսցիպլինի տեսության, տերմինաբանության,
կարևորագույն հնագիտական մշակույթների և քաղաքակրթությունների ու
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մշակույթի հաջորդական զարգացման փուլերի և առանձնահատկությունների
մասին: Տալ գիտելիքներ Հայաստանի հնագիտության կարևորագույն հնագիտական մշակույթների, փուլաբաժանումների և այլնի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի հնագիտության տեսության խնդրացանկը,
2. կընկալի հնագիտական պեղումների, պարբերացման և պատմա-մշակու
թային գործընթացների տրամաբանությունը,
3. կկարողանա կատարել վերլուծական բնույթի պատմա-հնագիտական
աշխատանք,
պատրաստ
կլինի
գիտելիքները
կիրառել
գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հնագիտության առարկան, խնդիրները, տեղը պատմական
գիտությունների համակարգում: Մշակույթի նյութական մնացորդները որպես
պատմականորեն ձևավորված համակարգ: Թեմա 2` Հնագիտության
փորձարարական հնարավորությունները և պատմակամ արժեքը: Միջավայր
և մշակույթ, արտիֆակտ և էկոֆակտ: Թեմա 3` Հնագիտական
ուսումնասիրության
աստիճանները:
Հնագիտական
հուշարձանների
տեսականին: Թեմա 4` Հայաստանի պատմության և մշակույթի պատմահնագիտական պարբերացումը: Թեմա 5` Արտադրող տնտեսության
ձևավորումը Հայկական լեռնաշխարհում և Մերձավոր Արևելքում:
Կոմպլեքսային
հասարակության
կառուցվածքն
ու
գործունեության
ոլորտները: Թեմա 6` Հայաստանում վաղ դասակարգային հասարակության
հնագիտական ուսումնասիրության նախնական արդյունքները: Հնագույն
պետականության սաղմնավորումն ըստ Հայաստանի հնագիտության:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/B17. Գրաբար - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 գործնական պարապմունք),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական իրողությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական հատկանիշները,
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը,
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3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրաբարի անվանական հոլովումը։ Թեմա 2` Գրաբարի դերանվանական հոլովումը։ Թեմա 3` Անձնական դերանունները և նրանց հոլովումը։ Թեմա 4` Ցուցական դերանունները և նրանց հոլովումը։ Թեմա 5`
Ստացական և փոխադարձ դերանուններ։ Հարցահարաբերական և անորոշ
դերանուններ։ Որոշյալ դերանուններ։ Թեմա 6` Ածական անուն.
ածականների համեմատության աստիճանների կազմությունը։ Թվականը
գրաբարում։ Թեմա 7` Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները։
Գրաբարի հոդերը։ Գրաբարի շաղկապները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B18. Միջին դարերի պատմություն-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել միջնադարյան հասարակության
զարգացման միտումները` տնտեսության, քաղաքական կառուցվածքի,
գաղափարախոսության,
մշակույթի
միջոցով:
Նշել
վերածննդի
օրինաչափությունները, վերածննդի իրողությունները և աշխարհի պատկերի
ընդլայնման իրողությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ միջնադարյան քաղաքակրթության կառուցվածքի
գաղափարախոսության վերաբերյալ, կհասկանա ֆեոդալական հասարակության պատկերացումների իմաստը,
2. կհասկանա
վերածննդի
արմատական
փոփոխությունների
քաղաքակրթական
բովանդակությունը,
քաղաքային
կյանքը,
աշխարհիկ գիտելիքները, ռեֆորմացիան և այլն,
3. կկարողանա
ցույց
տալ
միջնադարյան
քաղաքակրթության
աստիճանական քայքայումը և անցումը դեպի նոր արդյունաբերական
հասարակության:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հելլենիզմի, հռոմեականության ու քրիստոնեության
համադրումը բյուզանդական քաղաքակրթության շրջանակներում. Բյուզան-
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դական հասարակական մտքի ձևավորումը: Թեմա 2` «Քրիստոնեական
աշխարհի» ձևավորումը. Քաղաքի ազդեցությունը հասարակական մտքի
ձևավորման վրա. միջնադարյան համալսարան,
Արևելք-Արևմուտք
մշակութային փոխհարաբերությունները և հասարակական միտքը, հերետիկոսական շարժումների գաղափարախոսությունը: Թեմա 3`
Վերածնունդը և ռեֆորմացիան որպես հասարակական մտքի դրսևորման մոդելներ:
Նոր գաղափարախոսության ձևավորումը Արևմտյան Եվրոպայում: Նոր
մտածողության հաղթանակը: Թեմա 4`Միջնադարյան քաղաքակրթության
կառուցվածքը:
Թեմա 5` Արևելքի ավանդական հասարակությունները:
Թեմա 6` Մահմեդական քաղաքակրթությունը. մահմեդականության գենեզիսը. գաղափարախոսությունը, քաղաքային իսլամ և բեդվինական իսլամ,
հասարակական միտքը միջնադարի ռազմական աշխարհում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B19. Ռուսաստանի պատմություն-3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել Ռուսաստանի
պատմության 19-րդ դ. ավարտի և 20-րդ դ. սկզբի, մինչև 1917թ. փետրվարյան
բուրժուադեմոկրատական հեղափոխության ժամանակաշրջանն ընդգրկող
պատմական կարևոր իրադարձությունների մասին համապատասխան
գիտելիքներ, տալ պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 19-րդ դ. ավարտի և 20-րդ դ. սկզբի Ռուսաստանի
պատմության տեսական խնդրացանկը,
2. կհասկանա Ռուսաստանի պատմության տվյալ ժամանակաշրջանի
վերլուծական մեթոդի տրամաբանությունը,
3. կկարողանա յուրաքանչյուր թեմայի վերլուծության հիման վրա անել
տեսական ընդհանրացումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռուսաստանի պատմության սոցիալ-տնտեսական զարգացումը
19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին: Թեմա 2` Ռուսաստանի ինքնակալության
ներքին քաղաքականությունը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին: Թեմա 3`
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ.
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սկզբին: Թեմա 4` Ռուս-ճապոնական պատերազմը: Թեմա 5` 1905-1907թթ.
ռուսական բուրժուադեմոկրատական հեղափոխությունը: Քաղաքական
կուսակցությունների ձևավորումը Ռուսաստանում: 1-ին և 2-րդ Պետական
Դումաները: Թեմա 6` Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19051914թթ.: Թեմա 7` Ռուսաստանը Առաջին համաշխարհային պատերազմում:
Թեմա 8` 1917թ. Փետրվարյան բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունը
Ռուսաստանում: Թեմա 9` Ռուսական մշակույթը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ.
սկզբին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B20. Հայոց պատմություն -4 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել Հայոց պատմության
նոր ժամանակաշրջանի` 1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից մինչև
1918 թ. Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանն ընդգրկող հիմնախնդիրները, որը հնարավորություն կտա ձևավորել հայոց նոր պատմության
իմացություն` բազմաթիվ նորահայտ
նյութերի ներկայացման և
մեկնաբանման միջոցով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ներկայացվող ժամանակաշրջանի նոր պատմության հիմնախնդիրները,
2. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու և ինքնուրույն
վերլուծության ենթարկելու որոշակի հմտություն, երևույթները
համակողմանի գնահատելու կարողություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`1877-1878թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը և հայկական հարցի
միջազգայնացումը: Թեմա 2` Բեռլինի կոնգրեսի պատմական դասերը: Թեմա
3` Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Թեմա 4` Հայ
քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Թեմա 5` Արևմտահայերի
ցեղասպանության թուրքական ծրագրի կենսագործման սկիզբը: Թեմա 6`
Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 7` Հայկական
հարցը և մեծ տերությունները 1890-ական թթ.: Թեմա 8` Հայաստանը 20-րդ
դարի սկզբին. Հայոց Մեծ Եղեռնը: Թեմա 9` Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան
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հեղափոխության շրջանում: Թեմա 10` Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և
Հայաստանը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1307/B21. Հոգեբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսութուն, 8 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան
երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին,
ինչպես նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ
հոգեբանական գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան
գործընթացների և վիճակների առանձնահատկությունները և
ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները,
2.
կկարողանա
կիրառել
հոգեբանական
իմացությունը
մասնագիտական և մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես
նաև հասարակական կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`Հոգեբանության
առարկան,
խնդիրները,
ոլորտները:
Հասկացություն հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները:
Թեմա 2` Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ
պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն
հասկացությունները հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն,
ընդունակություներ: Թեմա 5` Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն:
Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6` Մանկավարժական և տարիքային
հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Տարիքային պարբերացում և
ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
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1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում /թեսթ/: Միավորների քայլը 0.5
է:

2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:
1101/B22. Ռուսաստանի պատմություն-4 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտա-ճանաչողական գործընթացի միջոցով
ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության կարևոր
հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի
Ռուսաստանի պատմության մասին,
2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական
ճակատագրում,
3. հստակ պատկերացում կկազմի ներկա զարգացումների մասին,
կկարողանա կատարել ճիշտ հետևություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում 1917թ.: Թեմա 2`
քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում(1917-1922թթ.): Թեմա 3`
Ազգային հարցը և ազգային քաղաքականությունը ԽՍՀՄ-ում 1917-1930-ական
թթ.: Թեմա 4` Խորհրդային պետության արտաքին քաղաքականությունը
1917-1930-ական թթ.: Թեմա 5` Վարչա-հրամայական համակարգի
հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և ստալինյան բռնաճնշումները 1930-ական
թվականներին: Թեմա 6` ԽՍՀՄ-ը Հայրենական Մեծ պատերազմի
տարիներին: Թեմա 7` ԽՍՀՄ-ը Գորբաչովյան վերակառուցման տարիներին:
Թեմա 8` Ազգային հիմնահարցը ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման տարիներին և
հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 9` ԽՍՀՄ փլուզումը: Թեմա 10` Հետխորհրդային Ռուսաստանը 1990-2000-ական թթ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B23. Հայ ազգագրություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
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5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հայ ազգագրության կայացման,
ձևավորման ու զարգացման ընթացքը` նախախորհրդային, խորհրդային և
ետխորհրդային շրջաններ հիմնական պարբերացմամբ, ներկայացնել
ականավոր հայ ազգագրագետներին, տալ Հայաստանի պատմազգագրական
շրջանացման պատկերը: Դասընթացի շրջանակներում իր ամբողջության մեջ
կներկայացվի
հայոց
հարուստ
ազգագրական-մշակութային
ժառանգությունը` արտադրական, կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ,
հումանիտար մշակույթներ հիմնական համալիրներով;
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ ազգագրական գիտության ձևավորման, կայացման ու
զարգացման պատմությունը, ականավոր հայ ազգագրագետների
գործունեությանն ու գիտական ժառանգությանը
2. ծանոթ կլինի հայոց ազգագրական-մշակութային չափազանց
հարուստ ժառանգությանը` որպես ամբողջություն և վերջինիս
առանձին համալիրներին ու ենթահամալիրներին,
3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել ազգագրական նյութն ու այն
դիտարկել Հայաստանի հարևան էթնիկ հանրությունների հետ
համեմատությունների մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայաստանի ազգագրության հիմնախնդիրները: Թեմա 2`
Ժայռապատկերները
որպես
ազգագրական
հետազոտությունների
սկզբնաղբյուր: Թեմա 3` Հունա-հռոմեական պատմիչների վկայությունները
Հայաստանի և հայերի մասին: Թեմա 4` Հայ պատմագրության մեջ եղած
ազգագրական
նյութերի
համառոտ
ակնարկ:
Թեմա
5`
Արաբ
մատենագիրների վկայությունները Հայաստանի և հայերի մասին (IX-XIV
դդ,): Թեմա 6` Եվրոպացի ճանապարհորդների վկայությունները Հայաստանի
և հայերի մասին (XIII-XVIII դդ.): Թեմա 7` Հայ ազգագրությունը XIX դ. 1-ին
կեսին: Թեմա 8` Հայ ազգագրությունը XIX երկրորդ կեսին- 1920-ական թթ.:
Թեմա 9` Ստ. Լիսիցյանի և Խ. Սամվելյանի ազգագրական գործունեությունը:
Թեմա 10` ՀՀ-ում ազգագրական գիտական հաստատությունների և
ազգագրական թանգարանների համառոտ ակնարկ: Թեմա 11` Հայոց արտադրական մշակույթը: Թեմա 12` Հայոց կենսապահովման մշակույթը: Թեմա 13`
Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը:
Թեմա 14` Հայոց հումանիտար
մշակույթը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/B24. Մանկավարժություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել մանկավարժություն
գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը` գիտական
հարացույցների հիմքի վրա, և ցույց տալ մանկավարժություն գիտության տեղն ու
դերը մարդուն ուսումնասիրող գիտությունների շարքում:
Կրթական արդյունքները.
1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը,
հիմնական հասկացությունները, ուսուցման և դաստիարակության դերը մարդու
անձի ձևավորման և զարգացման գործընթացում, ՀՀ կրթության համակարգի
արդի բարեփոխումները, ուսուցման նոր տեսակները, կազմակերպման նոր
ձևերն ու մեթոդները, կրթության կառավարման հիմնահարցերը:
2. կկարողանա հասկանալ մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը
մարդու անձի սոցիալականացման համատեքստում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքներ: Թեմա 2` Մանկավարժական գիտությունների համակարգը, կապն այլ գիտությունների հետ,
ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, հետազոտության մեթոդները: Թեմա 3`
Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը, կրթական գործը սփյուռքում: Թեմա 4` Դաստիարակության հիմունքներ. անձի ձևավորումը, գործոնները, զարգացումն ու դաստիարակությունը: Թեմա 5` Դաստիարակության
սկզբունքները, մեթոդները, բաղադրիչները: Թեմա 6` Դիդակտիկայի հիմունքներ: Թեմա 7` Կրթության բովանդակությունը, ուսուցման գործընթացի էությունը,
սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման ձևերը: Թեմա 8` Գիտելիքների,
կարողությունների և հմտությունների ստուգումն ու գնահատումը: Թեմա 9`
Կրթության կառավարում: ՀՀ կրթության համակարգը, կառավարումը և
բարեփոխումները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B25. Նոր պատմություն-1(6 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (56 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական),

5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ գիտելիք ձևավորել միջնադարից դեպի արդյունաբերական հասարակություն անցման առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Ուշադրությունը սևեռել անցումային շրջանի
կերպափոխությունների խորքային դրսևորումների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճշգրիտ հասկանալ միջնաարից արդյունաբերական
հասարակության անցման առանփնահատկությունները և դրա
կայացման պատմական ուղիների բազմազանությունը,
2. կհասկանա հասարակության զարգացման սոցիալ-տնտեսական
կարևորագույն
իրողությունների
փոխակերպությունների
համընդգրկուն ընթացքը,
3. կկարողանա ցույց տալ միջնադարյան և արդյունաբերական հասարակությունների տարբերությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Եվրոպան և Ամերիկան 16-րդ դարի առաջին կեսին- 17-րդ դարում:
Պատմական զարգացման հիմնական միտումները: Թեմա 2` Անգլիական
բուրժուական հեղափոխությունը: Անգլիան Ստյուրարտների վերահաստատման օրոք: 1688-1689թթ. Պետական հեղաշրջումը. Պառլամենտական
միապետության ձևավորումը: Թեմա 3` Ֆրանսիան, Իտալիան և Իսպանիան
17-րդ դարի երկրորդ կեսից: Թեմա 4`
Բրենդենբուրգ-պրուսական
պետությունը: Պրուսիայի կազմավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B26. Հայոց պատմություն -5 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (56 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համակողմանի և
ամբողջական գիտելիքներ Հայաստանի առաջին հանրապետության քաղաքական, տնտեսական և մշակութային հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ինչպես
նաև պարզաբանել պատմագիտության մեջ գոյություն ունեցող իրարամերժ
խնդիրները, ներկայացնել նորահայտ նյութերը և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. ամբողջական և համակողմանի գիտելիքներ ձեռք կբերի Հայաստանի
առաջին Հանրապետության հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
2.կկարողանա կատարել ճիշտ վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Ներածական
դասախոսություն.
Հայաստանի
հանրապետությունը 1918-1920 թթ.: Թեմա 2` Անկախ պետականության
ստեղծումը: Թեմա 3` Հայաստանի Հանրապետության ներքին դրությունը:
Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը:
Թեմա 5` Հայկական հարցը 1919-1920թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի
Հանրապետության անկումը: Թեմա 7` Հայկական մշակույթը 1918-1920թթ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B27. Հայոց պատմության աղբյուրագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայ բազմադարյան
մատենագրության
ընթացքին`
աղբյուրագիտական
գիտելիքների
ձևավորման, կուտակման և համակարգ դառնալու գործընթացին,
ներկայացնել ինչպես աղբյուրագիտական նյութերի նախագրային շրջանի,
այնպես էլ հետգրային շրջանի աղբյուրների վերլուծությունն ու
դասակարգումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ազգային և օտար բոլոր այն հեղինակների երկասիրություններին, որոնցում խոսվում է հայերի և Հայատանի մասին,
2. կհասկանա
հայ
իրականության
մեջ
աղբյուրագիտական
գիտելիքների առաջացման, աստիճանական զարգացման և
համակարգման սկզբունքները,
3. ձեռք կբերի սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Աղբյուրագիտության առարկան: Թեմա 2՝ Աղբյուրագիտություն
առարկայի խնդիրները: Թեմա 3՝
Սկզբնաղբյուրների բնույթն ու
արժեքավորումը, հիմնական խմբերը: Թեմա 4՝ Ասորեստանյան, խեթական և
ուրարտական սեպագիր սկզբնաղբյուրները: Թեմա 5՝
Աստվածաշունչը
Հայաստանի մասին: Թեմա 6՝
Արամերեն, լատիներեն, հունարեն,
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բյուզանդական,
արաբական,
թուրքական,
պարսկական,
արևմտաեվրոպական և ռուսական սկզբնաղբյուրները: Թեմա 7
՝ Հրատարակված արխիվային վավերագրերն ու ժողովածուները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B28. Հայոց պատմություն -6 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համակողմանի և
ամբողջական գիտելիքներ հայոց նորագույն պատմության քաղաքական,
տնտեսական և մշակութային հիմնախնդիրների վերաբերյալ, ինչպես նաև
պարզաբանել պատմագիտության մեջ գոյություն ունեցող իրարամերժ
խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Ամբողջական և համակողմանի գիտելիքներ ձեռք կբերի Խորհրդային
Հայաստանի
և
Հայաստանի
երրորդ
հանրապետության
հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
2. Կկարողանա կատարել ճիշտ վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածական դասախոսություն: Թեմա 2` Խորհրդային
Հայաստանը 1920-1922 թթ.: Խորհրդային Հայաստանի ներքին և միջազգային
դրությունը: Թեմա 3` Անդրֆեդերացիայի և ԽՍՀՄ կազմավորումը: Թեմա 4`
Խորհրդային Հայաստանը 1922-1941 թթ.: Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանի
մշակույթը: Թեմա 6` Հայկական Սփյուռքը 1920-1941 թթ.: Թեմա 7` Հայ
ժողովուրդը Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին: Թեմա 8`
Խորհրդային Հայաստանը 1946-1991 թթ.: Թեմա 9` Սփյուռքը 1941-1991 թթ.:
Թեմա 10` Հայաստանի երրորդ հանրապետության հռչակումը և
պետականության կայացման գործընթացը: Թեմա 11` Հայաստանի Հանրապետության ներքին դրությունը: Թեմա 12` Հայաստանի Հանրապետության
միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 13`
Հայաստանի Հանրապետության հասարակական-քաղաքական կյանքը: Թեմա 14` Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B29. Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների պատմություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների
պատմությունը: Ներկայացնել Ասիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդների հասարակական-քաղաքական և մշակութային զարգացման առանձնահատկությունները միջին և նոր դարերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի ասիական և աֆրիկյան երկրների զարգացման առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա ճշգրտորեն գնահատել ասիական և աֆրիկյան
ժողովուրդների ունեցած ավանդը համաշխարհային պատմության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իսլամը և արաբական խալիֆայությունը: Թեմա 2` Բուդդայական
քաղաքակրթություն: Թեմա 3` Հինդուիզմի քաղաքակրթություն: Թեմա 4`
Քոչվորական քաղաքակրթություն: Թեմա 5` Քաղաքակրթությունների ընդհանուր բնութագիրը և առանձնահատկությունները նոր դարերում: Թեմա 6` Հնդկաստանը Մեծ Մողոլի կայսրության ժամանակաշրջանում (1526-1858): Թեմա
7` Չինաստանը Մանջուրական Ցին դինաստիայի տիրապետության
ժամանակաշրջանում (1644-1911): Թեմա 8`Ճապոնիան Տոկուգավայի
սյոգունատի ժամանակաշրջանում (1603-1867): Թեմա 9` Հնդկաստանի
գաղութային նվաճման ավարտը և գաղութային շահագործումը 19-րդ դ.
առաջին կեսին: Թեմա 10` Չինաստանի գաղութացման սկիզբը: Թեմա 11`
Իրանը 19-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 12` Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ
դարի առաջին կեսին: Թեմա 13` Ասիայի և Աֆրիկայի արաբական երկրները:
Թեմա 14` Ճապոնիայի վերածումը գաղութային տերության: Թեմա 15` 19051911 թթ. Իրանական հեղափոխությունը: Թեմա 16` Արևելքի երկրները
առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ: Թեմա 17` Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների զարգացման հիմնական միտումները 20-րդ դարում: Թեմա
18` Հեռավոր Արևելքի երկրները 20-րդ դարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յու-
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րաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

1102/B30 Նոր պատմություն-2 (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 5 ժամ (56 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ գիտելիք ձևավորել արդյունաբերական հասարակության առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Ուշադրություն բևեռել արդյունաբերական հասարակության ձևավորմանն ու
զարգացմանը. հեղափոխություններին, լուսավորյալ միապետություններին,
ռեֆորմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա
ճշգրիտ
հասկանալ
արդյունաբերական
հասարակության հասկացության բովանդակությունը, և դրա
կայացման պատմական ուղիների բազմազանությունը,
2. կհասկանա արդյունաբերական հասարակության կայացման հեղափոխական, պառլամենտական ռեֆորմիստական ուղիների բովանդակությունը, ներքին կառուցվածքը և ուղիները,
3. կկարողանա ցույց տալ արևելյան և արևմտյան հասարակությունների
տարբերությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Եվրոպան և Ամերիկան 17-րդ դարի առաջին կեսին- 18-րդ դարում: Պատմական զարգացման հիմնական միտումները: Թեմա 2` Անգլիայի
հյուսիսամերիկյան գաղութների անկախության համար մղած պատերազմը.
ԱՄՆ-ի կազմավորումը: Թեմա 3` Միջազգային հարաբերությունները 16401789 թթ.: Գաղութային քաղաքականությունը: Թեմա 4`
Եվրոպան և
Ամերիկան 18-րդ դարում: Թեմա 5` 18-րդ դարի ֆրանսիական բուրժուական
մեծ հեղափոխությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1101/ B31. Պատմության դասավանդման մեթոդիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատմության
դասավանդման խնդիրների, կազմակերպման հիմնաձևերի ու մեթոդների,
պատմական մտածողության զարգացմանը նպաստող տարբեր հնարների
մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա պատմամշակութային գործընթացի, հասարակական
առաջադիմության հիմնախնդրի լուսաբանման գործում պատմության
դասավանդման դերն ու նշանակությունը,
2. կտիրապետի
դասավանդման, և հատկապես պատմության
դասավանդման հիմնաձևերին ու կարևորագույն մեթոդներին,
3. կկարողանա կատարել պատմության մասին բազմաբնույթ գիտելիքի
համակարգում և տեսական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Դասավանդողի դերը դասավանդման գործընթացում և
կրթության
համակարգում,Եվրախորհրդի
կողմից
պատմություն
դասավանդողին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները: Թեմա 2`
Դասավանդման
ավանդական
և
ժամանակակից
մոդելների
հարաբերակցումը: Թեմա 3` «Դաս», «դասարան»
հասկացությունները,
դասաժամերի քանակը պատմության ուսուցման գործընթացում: Թեմա 4`
Դաստիարակության հիմնախնդիրը պատմության դասավանդման մեջ: Թեմա
5`
Դասավանդման
գործընթացում
դասընթացի
կարևորագույն
հասկացությունների բովանդակության մեկնաբանության և վերլուծության
անհրաժեշտությունը: Թեմա 6` Համաշխարհային պատմության գիտական
պարբերացման հիմնահարցը: Թեմա 7` Ազգային պատմության դասավանդումը համաշխարհային պատմության համատեքստում: Թեմա 8`
Պատմության դասավանդման կազմակերպման հիմնաձևերն ու մեթոդները:
Բազմատեսանկյուն մոտեցման սկզբունքի կիրառումը պատմության դասավանդման մեջ: Պատմության դասավանդման փոխազդական մեթոդները:
Թեմա 9` Ուսումնական ծրագրերի և ուսումնական ձեռնարկների վճռորոշ
նշանակությունը դասավանդման գործընթացում: Թեմա 10` ԽԻԿ
համակարգը պատմական մտածողությունը խթանող միջոց: Բազմաբնույթ
մտածողության տեսությունը պատմության դասավանդման մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 0,5 է:
1106/B32. Թանգարանագիտություն և արխիվագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին հաղորդել տեսական գիտելիքներ
թանգարանագիտության
վերաբերյալ,
ներկայացնել
թանգարանագիտությունը որպես գիտություն, դրա
ուսումնասիրության
առարկան
և
օբյեկտը,
թանգարանագիտական
հիմնական
հասակացությունները, թանգարանագիտության կապը և տեղը մյուս
գիտությունների համակարգում: Ուսանողին ամբողջական գիտելիքներ է
տրվում արխիվների, արխիվային գործի, արխիվային գործառույթների և
արխիվային վավերագրերը մշակելու և օգտագործելու վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թանգարանների ստեղծման պատմությունը և կծանոթանա
թանգարանների կառուցվածքին,
2. կճանաչի ու նորովի կգնահատի մշակութային արժեքներն ու թանգարանների դերը դրանց պահպանման և սերունդներին փոխանցելու
գործում,
3.
ամբողջական
գիտելիքներ
կստանա
արխիվային
գործի
սկզբնավորման, զարգացման և առաջիկա հեռանկարների վերաբերյալ,
4. կկարողանա մշակել վավերագրերը և օգտագործել իր գիտական
հետազոտություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Թանգարանների
ծագման
պատմությունից: Թեմա 2`
Հայաստանի
թանգարանների
պատմությունից:
Թեմա
3`
Թանգարանագիտությունը որպես
գիտություն, ուսումնասիրության
առարկան, օբյեկտը: Թեմա 4`Թանգարանագիտական
հիմնական
հասկացությունները:
Թեմա
5`
Թանգարանագիտության
մեթոդը,
կառուցվածքը, տեղը մյուս գիտությունների համակարգում: Թեմա 6` Թանգարանների հիմնական սոցիալական խնդիրները: Թեմա 7`Թանգարանային
ֆոնդեր: Թեմա 8` Թանգարաններիր կառավարում և մարկետինգ: Թեմա 9`
Թանգարանների դասակարգումը ըստ տիպերի: Թեմա 10` Ցուցադրություն,
ցուցահանդես: Թեմա 11` Ցուցադրության տեքստեր: Թեմա 12` Թանգարանի հանրահռչակում, ինֆորմացիա և գովազդ: Թեմա 13` ԻԿՈՄ-ի
պատմությունը, թանգարանների բարեկամների ասոցիացիա: Թեմա 14` Նոր
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը թանգարաններում: Թեմա 15`
Ներածական դասախոսություն: Թեմա 16` Հին Հայաստանի պատմության
սկզբնաղբյուրները:
Թեմա
17`
Վաղ
միջնադարյան
Հայաստանի
սկզբնաղբյուրները:
Թեմա 18` Հայաստանի զարգացած միջնադարի
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սկզբնաղբյուրները: Թեմա 19` Հայաստանի ուշ միջնադարի պատմոթյան
սկզբնաղբյուրները: Թեմա 20` Հայոց նոր պատմության սկզբնաղբյուրները:
Թեմա 21` Հայոց նորագույն պատմության սկզբնաղբյուրները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական փոքրածավալ աշխատանք: Միավորների
քայլը 0.5 է:
1303/B33. Փիլիսոփայության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսութուն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել փիլիսոփայական
մտքի զարգացման ընթացքին, փիլիսոփայական ուղղություններին ու
հոսանքներին, պատմափիլիսոփայական ուսմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա փիլիսոփայական մտքի զարգացման օրինաչափությունները,
դարաշրջանների
առանձնահատկությունները,
փիլիսոփայական
ուղղությունների
կողմից
քննարկված
հիմնահարցերը,
պատմափիլիսոփայական
ուսմունքների
բովանդակությունը,
հումանիտար ու բնագիտական ուսմունքների և փիլիսոփայական տեսությունների միջև առկա փոխհարաբերությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Փիլիսոփայական միտքը Հին աշխարհում (Չինաստան,
Հնդկաստան, Հունաստան): Թեմա 2` Փիլիսոփայական միտքը միջնադարում
և Վերածննդի դարաշրջանում: Թեմա 3` Փլիսոփայական միտքը նոր
ժամանակներում:
Թեմա
4`
Ժամանակակից
փիլիսոփայական
ուղղությունները:
Թեմա
5`
Պատմության
փիլիսոփայություն:
Պատմափիլիսոփայական ուսմունքների վերլուծությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
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1102/B34. Նորագույն պատմություն (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (64 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել 20-րդ դարի
Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների պատմությունը: Տալ քաղաքակրթության
զարգացման տիպաբանությունը 20-րդ դարի ընթացքում ինչպես
Եվրոպական աշխարհամասում, այնպես էլ ամերիկյան մայրացամաքում:
Ներկայացնել հասարակության զարգացման վերաբերյալ երկու հակադիր
գաղափարախոսությունների բախումներն ու տրանսֆորմացիան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դարի Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների զարգացման
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա 20-րդ դարում գերիշխող գաղափարախոսությունների
էությունը,
3. կկարողանա գիտելիքները կիրառել համաշխարհային նորագույն
քաղաքական զարգացումները հասկանալու համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Քաղաքակրթությունների ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2` Միջազգային հարաբերությունները. Իրադարձությունները և կարևորագույն
խնդիրները 1918-1939 թթ.: Թեմա 3` Միջազգային հարաբերությունները 19451990-ական թթ.: Թեմա 4` Սոցիալիստական համակարգը երկբևեռ աշխարհակարգի պայմաններում: Թեմա 5` ԱՄՆ-ը և Արևմտյան Եվրոպայի
երկրները 1918-1990-ական թթ.: Թեմա 6 ` ԱՄՆ-ի արտաքին
քաղաքականությունը արդի էտապում: Թեմա 7` Էմիգրացիայի խնդիրը
ժամանակակից աշխարհում: Թեմա 8` Աշխարհը արդի էտապում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B35. Հայոց պատմության պատմագրություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ հաղորդել մեր ազգային պատմական գիտության անցած ողջ ուղու մասին`
սկսած նախագրական շրջանի պատկերացումներից մինչև մեր օրերի
պատմագիտական դպրոցները, ուղղությունները, տեսությունները:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի հայ պատմագրության առանձնահատկությունները,
զարգացման իր ուրույն ընթացքն և փուլերը,
2. կհասկանա հայ իրականության մեջ պատմական գիտելիքների
առաջացման, աստիճանական զարգացման և համակարգման ընթացքը,
3. կընկալի հայոց պատմության պատմագրության խնդիրները,
գիտելիքներ ձեռք կբերի պատմագրական հետազոտությունների տիպերի
մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Պատմական գիտելիքների առաջացումը Հայաստանում: Նախամեսրոպյան շրջանի հայ պատմագրությունը: Թեմա 2` Հայ միջնադարյան
պատմագրության պարբերացումը: Հայ միջնադարյան պատմագրության
բնութագրական գծերը և առանձնահատկությունները: Պատմական երկերի
հիմնական տեսակները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 3`
Պատմության պարբերացումը հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ:
Պատմական ժամանակը հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 4`
Ստեղծագործական հիմնական եղանակները հայ միջնադարյան պատմագրության մեջ: Թեմա 5` Հայ միջնադարյան պատմագրության ականավոր
դեմքերը: Թեմա 6` Հայ պատմագրության զարգացման պայմանները,
ընթացքը, ականավոր ներկայացուցիչները 18-րդ դարի վերջերին-19-րդ
դարում: Թեմա 7` Հայ պատմագրության առաջընթացը, զարգացման հիմնական միտումները, նշանավոր դեմքերը 20-րդ դարում: Թեմա 8` Հայ պատմագրության ներկա վիճակը և հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B36. Համաշխարհային պատմության աղբյուրագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին համաշխարհային
պատմության ուսումնասիրության աղբյուրագիտական հենքի հետ, ցույց տալ
աղբյուրների
բովանդակությունը
և
կառուցվածքի
առանձնահատկությունները պատմական տարբեր դարաշրջաններում,
բացահայտել փաստերից օգտվելու և պատմականորեն շարադրելու ճիշտ
մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կկարողանա կողմնորոշվել համաշխարհային պատմության աղբյուրների տիպաբանության մեջ (արձանագրություններ, տարեգրություններ,
հուշագրություններ, պատմագիտական աշխատություններ, կինոֆիլմեր),
2.
կկարողանա
բացահայտել
նրանց
արժանահավատության
մակարդակը և օգտագործել իր պատմական ուսումնասիրություններում
և հետազոտություններում,
3.
կկարողանա սկզբնաղբյուրների տվյալները համադրել գիտական
աշխատանքների տվյալների հետ և օգտագործել իր իսկ կատարած
աշխատանքներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական մտքի և պատմական գիտության զարգացումը Անգլիայում 17-րդ դարի երկրորդ կեսին և 18-րդ դարում: Թեմա 2` Պատմական
գիտության զարգացումը Ֆրանսիայում 18-րդ դարում. ֆրանսիական լուսավորության պատմական միտքը: Թեմա 3` Պատմական մտքի զարգացումն
Անգլիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում 19-րդ դարում: Թեմա 4`
Պատմական մտքի զարգացումը ԱՄՆ-ում 18-րդ դարի երկրորդ կեսին և 19րդ դարում: Թեմա 5` Մարքսիստական պատմագրության առաջացումը.
Կ.Մարքսի և Ֆ. Էնգելսի պատմական հայացքները: Պատմական մտքի
զարգացումը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ.-սկզբին: Թեմա 6` Պատմական մտքի
զարգացումը
Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրներում նորագույն ժամանակաշրջանում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1.

1101/B37. Վրաստանի և Ադրբեջանի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ճանաչողական, գիտատեսական և քաղաքական դիտանկյուններով ներկայացնել Վրաստանի և
Ադրբեջանի պատմությունը, լուսաբանել տարաբնույթ վիճահարույց և
միմյանց հակադիր տեսակետներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կճանաչի հարևան երկու երկրների պատմությունը,
2. կհասկանա և կվերլուծի այդ ժողովուրդների պատմական զարգացման
առանձնահատկությունները,նրանց քաղաքակրթությունների էությունը,
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3. կկարողանա կատարել տեսական ընդհանրացումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վրաստանը հնագույն ժամանակներում: Թեմա 2` Վրաստանը 4-8րդ դ.: Թեմա 3` Վրաստանը 9-11-րդ դ.: Թեմա 4` Վրաստանը 13-րդ դ
սկզբներից մինչև 19-րդ դ. սկիզբը: Թեմա 5` Վրաստանը 19-20-րդ դ. սկզբին:
Թեմա 6` Վրաստանը խորհրդային ժամանակաշրջանում: Թեմա 7`
Վրաստանը ետխորհրդային տարիներին: Թեմա 8` Արևելյան Անդրկովկասը
8-16-րդ դդ.: Թեմա 9` Արևելյան Անդրկովկասը 16-րդ դ.- 19-րդ դ. սկզբին:
Թեմա 10` Արևելյան Անդրկովկասը ռուսական կայսրության կազմում: Թեմա
11` Արևելյան Անդրկովկասը 20-րդ դ. Սկզբին: Թեմա 12` Ադրբեջանի անկախ
հանրապետությունը 1918-1920թթ.: Թեմա 13` Ադրբեջանի խորհրդայնացումը
և հարաբերությունները հարևան երկրների հետ: Թեմա 14` Ադրբեջանը
խորհրդային տարիներին: Թեմա 15` Ադրբեջանի հանրապետությունը
ետխորհրդային տարիներին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B38. Հայ և համաշխարհային արվեստի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ծանոթացնել
ուսանողին
հայ
և
համաշխարհային արվեստի պատմությանը, նրա զարգացման հիմնական
փուլերին, կարևոր ստեղծագործություններին: Հաղորդակից դարձնել
ուսանողին
նախնադարյան, հին քաղաքակրթությունների, դասական
(հունա-հռոմեական),
միջնադարյան
մշակույթներին,
ինչպես
նաև
հեղինակավոր
արվեստագետների
ստեղծագործությունների
ուսումնասիրմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա
մշակույթի պատմության
օրինաչափությունները,
զարգացման առանձնահատկությունները,
2. կճանաչի հայ և համաշխարհային մշակույթի կարևոր
հուշարձանները, կդառնա որոշ ստեղծագործությունների անմիջական
հաղորդակիցը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա1` Ներածություն: Նախնադարյան արվեստ: Թեմա 2` Հին քաղաքակրթությունների արվեստների ընդհանուր բնութագիրը և հիմնական հուշարձանները:
Թեմա 3` Հին Հունաստանի և Հռոմի արվեստի հիմնական
շրջաններն ու հուշարձանները: Թեմա 4` Միջնադարյան Արևելաքրիստոնեական և Արևմտաքրիստոնեական արվեստ: Թեմա 5` Վերածննդի
արվեստը: Թեմա 6` 17-րդ դարի արվեստի ընդհանուր բնութագիրը իտալական, ֆլամանդական, հոլանդական, իսպանական, դպրոցները: Թեմա 7` 1819րդ դարերի արվեստի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 8` Իմպրեսիոնիզմ և
Պոստիմպրեսիոնիզմ: Թեմա 9` Մոդեռնիզմի ուղղությունները: Թեմա 10` Հին
հայկական և ուրարտական արվեստ: Թեմա 11` Միջնադարյան հայ արվեստ:
Թեմա 12` Հայ կերպարվեստագետները 19–րդ դարում և 20–րդ դարի առաջին
կեսին: Թեմա 13` Խորհրդային շրջանի հայ արվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B39. Աշխարհաքաղաքականություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհաքաղաքականության բազմաթիվ հիմնախնդիրների նկատմամբ մասնագիտական
պատկերացումներ, պատշաճ գիտելիքներ աշխարհաքաղաքական բարդ
գործընթացների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի աշխարհաքաղաքականության հիմունքների տեսական
հիմնախնդիրները,
2. կհասկանա աշխարհաքաղաքականության որպես գիտության
վերլուծության
մեթոդաբանական
հիմունքները
և
պատմական
հեռանկարները,
3. կկարողանա տեսական գիտելիքների հիման վրա կատարել
անհրաժեշտ վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Աշխարհաքաղաքականությունը որպես գիտություն, և նրա
ձևավորման ու զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 2` Աշխարհաքաղաքականության հիմնական դպրոցներն ու ուղղությունները: Թեմա 3`
Աշխարհի համընդհանրացումը` գլոբալիզացիա: Թեմա 4` Աշխարհաքաղաքականությունը գաղափարախոսության և աշխարհայացքային տեսանկ-
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յունից: Թեմա 5` Արդի դարաշրջանի աշխարհաքաղաքական պատկերը:
Թեմա 6` Մեծ տերությունների աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային
Կովկասում: Թեմա 7` Ռուսաստանի Դաշնության աշխարհաքաղաքական
շահերը Հարավային Կովկասում և հայ-ռուսական հարաբերությունները
հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 8` ՀՀ ռազմավարության հիմնահարցերը
և ուղղությունները: Թեմա 9` Միջազգային հակամարտությունները և դրանց
լուծման ուղիները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:

Կամընտրական դասընթացներ
1101/ B40. Արդի դարաշրջանի քաղաքական կուսակցություններ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համապատասխան գիտելիքներ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին Ռուսաստանում
ձևավորվող քաղաքական կուսակցությունների և նրանց դերակատարության
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
Ռուսաստանի
քաղաքական
կուսակցությունների
ձևավորման գործընթացը,
2. կհասկանա
քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման
պատմական անհրաժեշտությունը և նրանց դերը երկրի քաղաքական
կյանքում,
3. կկարողանա տեսական գիտելիքների հիման վրա վերլուծել երկրի
քաղաքական կյանքը և անել տեսական ընդհանրացումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հեղափոխական նարոդնիկական շարժումը որպես քաղաքական
կուսակցությունների ձևավորման նախորդ շրջան: Թեմա 2` Մարքսիզմի
տարածումը Ռուսաստանում և Գ. Վ. Պլեխանովի «Աշխատանքի ազատագրություն» խումբը: Թեմա 3` ՌՍԴԲԿ ստեղծումը, նրա ծրագիրը և գործունեությունը:
Թեմա 4` Սոցիալիստ-հեղափոխականների կուսակցությունը,
նրա ծրագիրը և գործունեությունը: Թեմա 5` Ռուսական լիբերալ կուսակ-
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ցությունները. Սահմանադրական-դեմոկրատական կուսակցությունը: Թեմա
6` «Հոկտեմբերի 17-ի միությունը» (Օկտյաբրիստներ) կուսակցությունը: Թեմա
7` Կառավարական պահպանողական (կոնսերվատիվ) կուսակցությունները:
Թեմա 8` Տրուդովիկների («Աշխատանքային խումբ») մանրբուրժուական
քաղաքական կուսակցությունը: Թեմա 9` Բազմակուսակցական համակարգի
վերացումը և միակուսակցական համակարգի ձևավորումը Ռուսաստանում:
Թեմա 10` Այլախոհական շարժումները ԽՍՀՄ-ում 1960-80-ական թթ.: Թեմա
11` Գորբաչովյան վերակառուցման քաղաքականությունը և անցումը բազմակուսակցական համակարգի: Թեմա 12` «Ռուսաստանի համայնքների
կոնգրես» հասարակական-քաղաքական շարժումը: Թեմա13` «Միասնական
Ռուսաստան» կուսակցությունը: Թեմա 14` «Արդարացի Ռուսաստան»
կուսակցությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:
1106/B40. Հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինչպես հայ ավանդական ազգային կուսակցությունների, այնպես էլ հայ մյուս քաղաքական կուսակցությունների ու ժամանակակից հայ քաղաքական կուսակցությունների
ձևավորման, ծրագրերի և գործունեության ամբողջական պատմությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ քաղաքական կուսակցությունների ծրագրային հիմնադրույթների և գործունեության ամբողջական պատմությունը,
2. կկարողանա կատարել հայ ավանդական և ժամանակակից
քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերի, գործունեության
մարտավարական առանձնահատկությունների
համեմատական
վերլուծություն, քննարկում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հայ ազգային քաղաքական կուսակցությունների հանդես գալու
պատմական պայմանները: Թեմա 2` Արմենական կուսակցության
ձևավորումը, ծրագիրն ու կառուցվածքը: Թեմա 3` Հնչակյան կուսակցության
ձևավորումը, ծրագիրն ու կառուցվածքը: Թեմա 4` Հայ հեղափոխական
դաշնակցություն կուսակցության ձևավորումը, ծրագիրն ու կառուցվածքը:
Թեմա 5` Հայ ժամանակակից քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերն ու
գործունեությունը Հայաստանի 3-րդ հանրապետության տարիներին:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B40. Պառլամենտարիզմի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել պառլամենտի` որպես պետական
իշխանության բարձրագույն օրենսդիր մարմնի և պառլամենտական կարգերի
առաջացման ու զարգացման պատմական պայմանները, տարբեր երկրներում
նրա ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները, որոնք վերջնականորեն օրենսդրականորեն ձևակերպվել և ամրագրվել են ժամանակակից
երկրների սահմանադրություններում և օրենսդրական ակտերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարբեր երկրներում դասային ներկայացուցչական
միապետության օրենսդիր մարմնի առաջացման, ձևավորման ու
զարգացման առանձնահատկությունները,
2. ճշգրիտ պատկերացում կունենա այդ երկրների զարգացման քաղաքացիական հասարակությունների ձևավորման մասին,
3. կկարողանա
ճշգրտորեն
գնահատել
ժողովրդավարական
գործընթացների
շարժընթացը
ամերիկյան
և
եվրոպական
հասարակություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասային ներկայացուցչական միապետությունը Անգլիայում
13-14-րդ դդ.: Թեմա 2` Բացարձակ միապետությունն Անգլիայում 16-րդ
դարում և 17-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 3` բացարձակ միապետության
տապալումը Անգլիայում: Թեմա 4` Սահմանադրական միապետության
ձևավորումը, զարգացումն ու ամրապնդումն Անգլիայում <<Փառապանծ>>
հեղափոխությունից հետո մինչև 1832 թ. Առաջին պառլամենտական ռեֆորմը:
Թեմա 5` Պառլամենտական ռեֆորմներն Անգլիայում և պառլամենտական
միապետության հաստատումն ու ամրապնդումը: Թեմա 6` Դասային
ներկայացուցչական միապետությունը Ֆրանսիայում 14-15-րդ դդ.: Թեմա 7`
Բացարձակ միապետության ժամանակաշրջանը Ֆրանսիայում 16-18-րդ դդ.:
Թեմա 8` Ֆրանսիական Հինգերորդ հանրապետության սահմանադրությունը:
Թեմա 9` ԱՄՆ-ի պրիզիդենտական հանրապետության սահմանադրությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:
1104/ B40. Կովկասի տարածաշրջանի էթնոքաղաքական պատմություն (4
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել կովկասյան տարածաշրջանի քաղաքական և էթնիկ պատմության հիմնական փուլերին ու
հիմնախնդիրներին, տարածաշրջանի զարգացումները դիտարկել հայոց
պատմության և հայերի հետ փոխահարաբերությունների համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարածաշրջանի էթնիկ և քաղաքական պատմության
հիմնական փուլերը,
2. ծանոթ կլինի ինչպես ողջ տարածաշրջանի, այնպես էլ վերջինիս
առանձին
կառուցվածքային
միավորների
էթնոքաղաքական
պատմության հիմնական փուլերին,
3.
ծանոթ
կլինի
տարածաշրջանի
հիմնական
էթնիկ
հակամարտություններին
ու
կկարողանա
տալ
վերջիններիս
համեմատական վերլուծությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կովկասյան տարածաշրջանի էթնոքաղաքական հիմնական
բնութագիրը, հիմնական էթնիկ հանրությունները: Թեմա 2` Կովկասյան
տարածաշրջանի էթնոքաղաքական պատմության հիմնական փուլերը. ըստ
խոշոր տարածաշրջանների և էթնիկ հանրությունների: Թեմա 3` Կովկասյան
տարածաշրջանի հիմնական էթնիկ հակամարտությունները. ձևավորման
ընթացքը, զարգացումները, արդի վիճակը: Թեմա 4` Տարածաշրջանի արդի
էթնոքաղաքական վիճակն ու զարգացման հեռանկարները: Թեմա 5`
Հայաստանի
Հանրապետությունը տարածաշրջանային զարգացումների
համատեքստում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:
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1104/ B41. Առաջավոր Ասիայի և Կովկասյան քաղաքակրթությունները
Այսրկովկասի հնագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների ծանոթացնել Առաջավոր
Ասիայի, Կովկասի քաղաքակրթությունների պատմությանը, հոգևոր և
նյութական մշակութային էթնիկ գործընթացներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի քաղաքակրթությունների ծագման տեսական
հիմնադրույթները,
2. կհասկանա ուսումնասիրվող հանրությունների քաղաքակրթական
տիպաբանական կազմը,
3. կկարողանա կատարել վերլուծական դատողություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հին քաղաքակրթությունները և դրանց բնորոշումը, բաղադրիչ
տարրերը:
Մշակութային
պրոցեսների
ուսումնասիրումը
և
վերակազմությունը: Թեմա 2` Վաղ երկրագործական պատմա-մշակութային
համալիրները: Թեմա 3` Միջագետքի հնագույն մշակույթները: Նեոլիթյան
հեղափոխությունը և նրա հետևանքները: Թեմա 4` Արևելամիջերկրական և
փոքրասիական վաղ երկրագործական և հնագիտական
մշակութային
օջախները: Թեմա 5` Իրանի հին մշակույթը: Փոխառնչությունները Հայկական
լեռնաշխարհի վաղ երկրագործական օջախների հետ: Թեմա 6` Կովկասի
հնագիտական
համազարկերը
նեոլիթից
երկաթի
դարյան
ժամանակաշրջանում: Թեմա 7` Վանի թագավորության ֆենոմենը: Ուրարտական մշակույթի դրսևորումները Հայակական լեռնաշխարհում: Տերունական մշակույթ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:
1102/B41. Դեմոկրատիայի պատմություն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ժողովրդավարության որպես
հասարակության կառավարման ձևի ծնունդը, զարգացումը և անկումը
անտիկ քաղաքակրթության, մասնավորապես պոլիսային համակեցության
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համատեքստում: Դասընթացի ընթացքում քննության է ենթարկվում անտիկ
ժողովրդավարության
ինստիտուցիոնալ
կառույցը
(քաղաքացիության
ինստիտուտ, աշխարհաժողով, պետական խորհուրդ, պաշտոնեություն,
դատարաններ ևն), գաղափարախոսական հենքը: Դիտարկվում է
«ժողովրդավարություն» հասկացության մշակումը, նրա հարաբերակցումը
քաղաքական կառավարման մյուս ձևերի հետ անտիկ հասարակականքաղաքական, իմաստասիրական մտքի ծիրում:
Կրթական արդյունքները.
1. կիմանա ժողովրդավարության իբրև հասարակության կառավարման
ձևի
առաջացման
պատճառները,
զարգացման
փուլերը
Հին
Հունաստանում և Հռոմում: Կծանոթանա ժողովրդավարության
ինստիտուցիոնալ կառույցին: Կիմանա անտիկ ժողովրդավարության
իբրև գաղափարախոսության մշակման և <<մատուցման>> եղանակներն
ու առանձնահատկությունները: Կտեղեկանա <<ժողովրդավարություն>>
հասկացության տեսական բովանդակությանն անտիկ հասարակականքաղաքական, իմաստասիրական մտքի շրջանակում:
2. կհասկանա անտիկ ժողովրդավարության իմաստը, բովանդակությունը, առանձնահատկությունները: Կպատկերացնի ժողովրդավարական հաստատությունների գործառույթները, իրավասությունները,
դրանց գործառման ընթացակարգը:
3. կկարողանա վերհանել անտիկ ժողովրդավարության զարգացման
ընդհանուր միտումներն ու առանձնահակությունները, առավել
հիմնավոր կերպով շարունակել <<Ժողովրդավարության պատմություն>> դասընթացի ուսումնառությունը` հետևելով <<ժողովրդավարություն>> տերմինի, նրա բովանդակության, անտիկ քաղաքակրթության ծիրում մշակված ժողովրդավարական վարչակարգի կառուցակազմիկ բաղադրատարրերի, ժողովրդավարության տեսության կերպափոխմանը հետագա պատմական դարաշրջաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝
<<Ժողովրդավարություն>>
հասկացությունը,
նրա
իմաստային և ծագումնաբանական վերլուծությունը:
Թեմա 2՝
Քաղաքացիական
համայնքն
(պոլիս,
կիվիտաս)
իբրև
անտիկ
քաղաքակրթության
հիմնարար
կառույց
և
դրա
կարևորագույն
չափորոշիչները: Թեմա 3՝ Պոլիսային համակեցության ձևավորումը Հին
Հունաստանում: Ժողովրդավարական կարգի կայացման պատճառները Աթենքում: Թեմա 4՝ Աթենական ժողովրդավարության կայացման փուլերը. Ա.Սոլոնի բարենորոգումները. Բ. Կլիսթենեսի և Պերիկլեսի բարենորոգումները,
գ. Պերիկլեսյան դարաշրջանը: Թեմա 5՝ Ժողովրդավարական հաստատությունները, դրանց համալրման սկզբունքները, գործառույթները, իրավասությունները, գործառումը Հին Հունաստանում. Ա. Քաղաքացիության ինստիտուտ, բ. Աշխարհաժողով (էկլեսիա), գ. Պետական խորհուրդ (500-ի խորհուրդ, բուլե), դ. Արեոպագոս, ե. Դատական իշխանություն (հելիայա),
զործադիր իշխանություն (ստրատեգոսների խորհուրդ ևն):
Թեմա 6՝
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Աթենական ժողովրդավարության ընկերային քաղաքականությունը: Թեմա
7՝<<ՙՊերիկլեսի ճառը>> և աթենական ժողովրդավարության գաղափարախոսությունը Թատրոնը որպես աթենական քաղաքացիների կրթման
<<դպրոց>>: Թեմա 8՝ Պլատոնի հասարակագիտությունը (<<Պետություն>>,
<<Օրենքների մասին>> տրամախոսությունները): Արիստոտելի ուսմունքը
մարդու, հասարակական համակեցության և պետության վերաբերյալ
(<<Պոլիտեյա>>, <<Աթենական պոլիտեյա>>, <<Բարոյագիտություն>>): Թեմա
9՝ Ժողովրդավարության անկման պատճառները Հին Հունաստանում: Նրա
պատմական նշանակությունը: Թեմա 10` Ժողովրդավարության զարգացման
առանձնահատկությունները Հին Հռոմում: Թեմա 11` Դասային պայքարը:
Հանրապետական կարգի և հռոմեական քաղաքացիական համայնքի ձևավորումը Հին Հռոմում: Թեմա 12` Հին Հռոմի պետական-քաղաքական կարգը Ք.ա.
V-III դդ..ա. հռոմեական քաղաքացիության ինստիտուտը և նրա էվոլյուցիան,
բ. աշխարհաժողով (կոմիտիաներ), գ. պետական խորհուրդ (սենատ), դ.
գործադիր իշխանություն (մագիստրատուրաներ): Թեմա 13` Ստոիկյան
իմաստասիրությունը
և
հռոմեական
<<հասարակական
ինքնաճանաչողությունը>>: Պոլիբիոսի <<Համաշխարհային պատմությունը>>,
խառը պետական կառույցի մասին նրա տեսությունը: Թեմա 14`
Հանրապետական կարգի ճգնաժամի և անկման պատճառները: Թեմա 15` Կ.
Սալլուստիոսը որպես Հռոմեական Հանրապետության ճգնաժամի տեսաբան
(<<Կատիլինայի դավադրությունը>>, <<Յուգուրթական պատերազմ>>): Թեմա
16` Մ. Կ. Կիկերոնը և <<հանրապետական միապետության>> (պրինցիպատ)
իմաստասիրական հարացույցի համակողմանի մշակումը (<<Հանրապետության մասին>>, <<Օրենքների մասին>>, <<Պարտականությունների
մասին>>, <<Բարեկամության մասին>>): Թեմա 17`Հռոմեական ժողովրդավարության պատմական նշանակությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը՝
0,5:
1106/B41. Հայկական հարցը և հայոց ցեղասպանության պատմություն (4
կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայկական հարցի
և Հայոց ցեղասպանության պատմության առավելապես բանավիճային և քիչ
ուսումնասիրված հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի Հայկական հարցի առաջացման, նրա էության,
զարգացման փուլերի շուրջ պատմագիտության մեջ գոյություն ունեցող
իրարամերժ կարծիքներին,
2. կկազմի առավել խոր պատկերացում Հայկական հարցի նկատմամբ
մեծ տերությունների և միջազգային դիվանագիտության դիրքորոշման,
Հայկական հարցի ուղղությամբ հայ քաղաքական կուսակցությունների
ռազմավարության և մարտավարության փոփոխությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հայկական հարցի ծագման և նրա էության շուրջ
պատմագրության մեջ գոյություն ունեցող կարծիքների քննական
վերլուծությունը: Թեմա 2` Հայկական հարցի զարգացման փուլերը: Թեմա 3`
Հայկական հարցը հայ քաղաքական կուսակցությունների ծրագրերում: Թեմա
4` Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Թեմա 5` Հայկական հարցը արդի
փուլում, նրա բովանդակությունը և լուծման ուղիները: Թեմա 6` Հայոց
ցեղասպանության պատճառները: Թեմա 7` Ցեղասպանության իրագործման
փուլերը: Թեմա 8` Հայոց ցեղասպանության դասերն ու հետևանքները: Թեմա
9` Միջազգային իրավունքը և ցեղասպանությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B41. Հռոմեական ժառանգությունը և եվրոպական հանրույթը/ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հռոմեական քաղաքակրթության
հիմնական բաղադրատարրերը (լատիներեն լեզու, պետական կառույց,
իրավունք, մշակույթ, արտադրական և մտահոգևոր տեխնոլոգիաներ ևն) և
նրա ազդեցությունը եվրոպական միջնադարյան, նոր և նորագույն
քաղաքակրթության նկարագրի վրա:
Կրթական արդյունքները.
1. կիմանա
եվրոպական
քաղաքակրթության
սկզբնավորման
և
զարգացման շրջափուլերի մասին՝ սկսած հռոմեական դարաշրջանից մինչև
մեր օրերը՝ ըստ հիմնարար պետական, հասարակական կառույցների,
տեխնոլոգիաների, մշակութային և կրոնական հարացույցների:
2. կհասկանա եվրոպական քաղաքակրթության տիպաբանության և
հիմնական հատկանիշների մասին:
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3. կիմանա
եվրոպական
ինքնության
և
պատմական
տարբեր
շրջափուլերում եվրոպական համընդհանրության տարբեր հարացույցների
մասին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Հռոմեական քաղաքակրթության ընդհանուր բնութագիրը՝
պետական, հասարակական կառույց, գաղափարախոսություն, իրավունք,
արտադրական տեխնոլոգիաներ, մշակույթ, լեզու, կենցաղվարություն ևն:
Թեմա 2`Հռոմեական տերության ձևավորումը (Ք. Ա. II - Ք. Հ. III դդ.):
Հռոմեական խաղաղության հարացույցը: Հռոմեական կայսրությունը իբրև
միջազգային տարասեռ հարաբերությունների միջավայր: Ռոմանականացման գործընթացը Արևմուտքում՝ քաղաքներ, վարչական ապարատ,
տեխնոլոգիաներ, լատիներեն լեզու, մշակույթ, հռոմեական ապրելաձև ևն:
Թեմա 3` Ուշ անտիկ դարաշրջան (Ք. ա. 3-7-րդ դդ.): Բարբարոսական
արշավանքները և հռոմեական քաղաքակրթության կերպափոխությունը:
Արևմտաեվրոպական
քաղաքակրթությունը
իբրրև
հռոմեական
և
բարբարոսական աշխարհների համաձուլման միջավայր: Թեմա 4`
Միջնադարյան քաղաքակրթական կենտրոնները Արևմտյան Եվրոպայում:
Վաղ պետական կազմավորումները և ժողովուրդների ձևավորման գործընթացը: Եվրոպայի քաղաքական միասնության (կայսրության) գաղափարը
(Կարլոս Մեծ, Օտտոն Ա): Պապականությունը և քրիստոնեական
համընդհանրությունը: Քաղաքական բազմազանությունը և հոգևորմշակութային ընդհանրությունը
Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 5`
Վերածնունդը և եվրոպական համընդհանրության նոր հարացույցը:
Ռեֆորմացիան և եվրոպական համընդհանրության նոր հարացույցը: Թեմա
6` Արդյունաբերական քաղաքակրթությունը (17-րդ դ. - 20-րդ դ. սկիզբ) և
հռոմեական ժառանգությունը: Հասարակության նորացումը՝ տեխնոլոգիաներ, պետական կառավարման ձևեր (հեղափոխություններ, լուսավորյալ միապետություն, պարլամենտարիզմ), հասարակական միտք ևն:
Թեմա 7` Հետարդյունաբերական քաղաքակրթությունը և հռոմեական ժառանգությունը (20-րդ դ. կեսից մինչև մեր օրերը): Եվրամիությունը և եվրոպական
հանընդհանրության արդի հարացույցը՝ միություն բազմազանության մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B42.Անցումային շրջանի ազգաբանություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ ( 32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել անցում /տրանզիտ/, անցումային
փուլ, անցումային հասարակություններ հասկացութունները; դիտարկել
անցումային գործընթացների տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական ու
մշակութային հիմքերը; ներկայացնել արդի անցումաբանության հիմնական
տեսությունները,
մեթոդաբանությունն
ու
առանձին
անցումային
հասարակությունների ուսումնասիրության հիմնախնդիրները: Առանձին
դիտարկվելու են ԽՍՀՄ փլուզումից հետո անցման գործընթացները՝ անցումը
նոր
տնտեսական
հարաբերությունների
ու
սոցիալ-մշակութային
իրողությունների, ինչպես նաև տրվելու է անցումային շրջանի հայ
հասարակության
ազգաբանական,
մշակութաբանական
ընդհանուր
բնութագիրը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը.
4. կիմանա անցում, անցումային շրջան, անցումային հասկացություններ,
անցումաբանություն/տրանզիտոլոգիա
հասկացությունների
ու
գիտակարգերի
բնութագիրը,
արդի
գիտությունում
ընդունված
հիմնական տեսական ու մեթոդաբանական հարցադրումները,
5. կհասկանա երեք տասնամյակում անցումային փուլում գտվող
հասարակությունների
հիմնախնդիրներին,
ինչպես
նաև
ազգաբանական-մշակութաբանական բնույթի փոխակերպումներին,
6. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել անցումային փուլ ապրող հայ
հասարակության սոցիալական, մշակութային, տնտեսական ու
քաղաքական համալիրներն ու ենթահամալիրները անցումաբանության
տեսության ու մեթոդաբանության շրջանակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Անցումաբանությունը/տրանզիտոլոգիան որպես սահմանային
գիտակարգ. ձևավորումը, հիմնական հասկացությունները, տեսություններն ու
մեթոդները: Թեմա 2` Անցումը որպես սոցիալ-մշակութային գործընթաց.
փոփոխություն, փոխակերպում, ադապտացիա և դիմադրություն;
Թեմա
3`Մշակույթների
<վարքը>
անցումային
հասարակություններում.
դիմադրություն,
փոխակերպում,
հակազդեցություն:
Թեմա
4`
Հասարակությունների վարքը անցումային փուլում. առաջընթաց, հետընթաց,
ընկալումներ ու հիմնավորումներ: Թեմա 5` ԽՍՀՄ փլուզումը՝ որպես 20-րդ
դարի խոշորագույն <անցման> սկիզբ. համակարգի կազմալուծում թե
փոխակերպում: Թեմա 6` Անցման հիմքերը Հայաստանում. պատմություն,
խորհրդային ժառանգություն, ազգայինություն, արևմուտք. սինթեզ թե վակուում:
Թեմա 7` Հայ հասարակությունն ու մշակույթը անցման փուլում. բախումների,
փոխակերպումների ու ադապտացիայի փոխհարաբերակցության խնդիրները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ

ստուգում. Անհատական
Միավորների քայլը 0.5 է:

աշխատանք

(փոքրածավալ

գրավոր):

1102/ B42. Դեմոկրատիայի պատմություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ ( 32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Ավելի քան 2.5 հազ. տարի աշխարհը ծանոթ է այդպիսի երևույթի,
ինչպիսին
է
ժողովրդավարությունը:
Այն
բավականին
տեղական
ժամանակաընթացքում մարդիկ հնարավորություն ունեին համեմատելու և
համադրելու տարբեր կառավարման ձևն ու պետական կառուցվածքները,
մարդու
և
իշխանության
փոխհարաբերությունների
առանձնահատկությունները: Արդյունքում արևմտյան քաղաքագիտական
միտքն հանգեց այն դատողությանը, որ պետական կառավարման և մարդկային համակեցության արդյունավետ գործունեության համար մարդու
կառավարման ձևերից ժողովրդավարությունն ամենա արդյունավետն է և
ընդունելի:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժողովրդավարությունը զարգացման ինչ փուլերով է անցել
ծուրջ 3 հազ. տարվա ընթացքում,
2. կհասկանա անտիկ ռեսպուբլիկայի և դեմոկրատիայի իմաստային
տարբերությունը,
3. կկարողանա կիրառել անտիկ և միջնադարյան ռեսպուբլիկանիզմի և
դեմոկրատիայի փորձը արդի քաղաքագիտական տեսությունները
ուսումնասիրելիս և վերլուծելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Իտալական քաղաք-պետությունները Բարձր միջնադարում:
Ռեսպուբլիկամիզմի նոր փորձառություն: Թեմա 2՝ Միջնադարյան
դուբրովնիկ քաղաք-պետության առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝
Պարոն Մեծ Նովգորոդի և Սկովի հանրապետությունները 9-16-րդ դդ.: Թեմա
4՝ Անտիկ և միջնադարյան հանրապետությունների համեմատությունն ու
համադրությունը: Արդիականացման գործընթացները Անգլիայում 1688թ.
<<Փառահեղ
հեղափոխությունից>>
հետո:
Սահմանադրական
միապետություն:
Թեմա
5՝
Ժամանակակից
ժողովրդավարության
մեխանիզմների ամրագրումը 18-րդ դարի վերջին Միացյալ Նահանգներում:
Թեմա 6՝ Ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխությունն և դրա ազդեցությունը 19-րդ դարի Եվրոպայի քաղաքականացման և ժողովրդավարացման հիման վրա: Թեմա 7՝ Արդի ժողովրդավարության տարբերակների
կոնսոլիդացումը Ամերիկյան և Ֆրանսիական ժողովրդավարության
ձեռքբերումների հիման վրա: Թեմա 8՝ Ժողովրդավարական ինստիտուտները
և քաղաքացիական հասարակությունը արդի դարաշրջանում: Թեմա 9՝
Հայաստանը արդի ժողովրդավարության համատեքստում:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների
քայլը՝
1101/B42. Թուրքիայի և Իրանի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Թուրքիայի և
Իրանի պատմությունը, բացահայտել տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ
երկրների զարգացման օրինաչափությունները, արտաքին և ներքին
քաղաքականությունների միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Թուրքիայի պատմության հիմնական խնդիրները,
2. կհասկանա Թուրքիայի պատմական զարգացման օրինաչափությունները` տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին,
3. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ համեմատական
եզրահանգումներ,
4. կիմանա Իրանի պատմության հիմնական խնդիրները,
5. կհասկանա Իրանի պատմական զարգացման օրինաչափությունները`
տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին,
6. կկարողանա կատարել անհրաժեշտ համեմատական
եզրահանգումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իրան. Սասանյան Իրանը 3-7-րդ դդ.: Թեմա 2` Արաբական
տիրապետությունը Իրանում: Թեմա 3` Իրանը 11-15-րդ դդ.: Թեմա 4` Սեֆյան
Իրանը (Պարսկաստանը) 16-18-րդ դդ.: Թեմա 5` Իրանը 19-րդ դ.: Թեմա 6`
Իրանը 20-րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 7` Իրանը 20-րդ դ. 2-րդ կեսին: Թեմա 8`
Թուրքիա. 1-ին Թուրքական պետական կազմավորումները Փոքր Ասիայում:
Օսմանյան պետության կազմավորումը: Թեմա 9` Օսմանյան կայսրությունը
16-18-րդ դդ.: Թեմա 3` Օսմանյան կայսրությունը 19-րդ դդ.: Թեմա 10`
Օսմանյան կայսրությունը 1900-1918թթ.: Պանթուրքիզմի քաղաքականությունը և կայսրության կործանումը: Թեմա 11` Թուրքիայի հանրապետությունը (մինչև 1945թ.): Թեմա 12` Թուրքիան 1945-2005 թթ.:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:
1102/B42. Հունաստանի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հունաստանի պատմությունը
Հռոմեական տիրապետության ժամանակաշրջանից մինչև մեր օրերը,
թուրքական դարավոր տիրապետության դեմ հույն ժողովրդի մղած
հերոսական ազգային-ազատագրական, անկախության համար մղած
պայքարը, հունական անկախ պետության առաջացման ու զարգացման
առանձնահատկությունները, Հունաստանը եվրոպական տերությունների
քաղաքականության
ոլորտում,
եվրոպական
տերությունների
քաղաքականության անմիջական ազդեցությունը Հունաստանի ներքին ու
արտաքին քաղաքականության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կկազմի Հունաստանի անցած պատմական`
Հռոմեական, Բյուզանդական, Լատինական և Օսմանյան կայսրության
ժամանակաշրջանների և դրանց էական տարբերությունների ու
առանձնահատկությունների, հունական անկախ պետության ներքին
ու արտաքին զարգացումների և դրանց վրա ներգործող արտաքին
ուժերի ու գործոնների մասին,
2. կիմանա Հունաստանի տնտեսական, կրոնական զարգացումները
մինչև մեր օրերը,
3. կընկալի հույն ժողովրդի ստեղծած մշակութային արժեքները,
4. ճիշտ կմեկնաբանի նրա տեղն ու դերը արդի աշխարհում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հունաստանը Հռոմեական և Արևելահռոմեական /Բյուզանդիա/
կայսրության կազմում /մ.թ.ա 2-րդ –մ.թ. 11-րդ դդ./: Թեմա 2` Բյուզանդական
կայսրությունը 11-րդ դ. Կեսերից մինչև 1453 թ.: Թեմա 3` Հույն ժողովրդի
ազգային-ազատագրական անկախության համար մղած պայքարը և
հունական անկախ պետության ստեղծումը /1821-1831 թթ/: Թեմա 4`
Հունաստանը 1832-1862 թթ: Թեմա 5` Հունաստանը 1862-1900 թթ.: Թեմա 6`
Հունաստանը 1900-1923 թթ.: Թեմա 7` Հունաստանը 1923-1945 թթ.: Թեմա 8`
Հունաստանը 1945-1949 թթ.: Թեմա 8` Հունաստանի ներքին ու արտաքին
քաղաքական զարգացումները 1949 թ. Հետո մինչև 20-րդ դ. վերջը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:

5. Կրթական այլ մոդուլներ
«Պատմություն» մասնագիտություն
1107/B03. Պրակտիկա-1 (Հնագիտաազգագրական, թանգարանային) (4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը ճանաչողական է: Նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել
նախնական գիտելիքներ հնագիտական և ազգագրական բնույթի հուշարձանների, կենցաղային, պաշտամունքային, տնտեսական նյութերի վերաբերյալ`
դաշտում: Ծանոթացնել թանգարանային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ
առանձնահատկություններին և Հայաստանի տարբեր թանգարաններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա ճանաչել հնագիտական և ազգագրական հուշարձանների
հիմնական տեսականին,
2. կունենա պատկերացում թանգարանային առարկաների պահպանության,
վերականգնման աշխատանքների մասին,
3. կկարողանա տիրապետել թանգարանային համակարգերի կառավարման
սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն Երևանի հնագույն ամրոց-բնակավայրերի հետ (Շենգավիթ, Էրեբունի, Կարմիր-Բլուր): Դասախոսություն հին Երևանի ժողովրդական կենցաղի մասին: Թեմա 2` Երևանից դեպի Ողջաբերդ, Հացավան, Գառնի և
Գեղարդ տանող ճանապարհիյն գտնվող պատմա-ճարտարապետական հուշարձանները. ծանոթություն: Հացավանի և Գառնիի ազգագրությունը: Թեմա 3` Հին
Արտաշատի, Դվինի հնագիտական հուշարձանները: Արարատի մարզում վերաբնակված պարսկահայերի ազգագրությունը: Թեմա 4` Աշտարակի և մերձակայքի վաղ և զարգացած միջնադարի քրիստոնեական պաշտամունքային
հուշարձանները: Քաղաքի ազգագրությունը համաձայն Աշտարակի տվյալների:
Թեմա 5` Արուճի և Մաստարայի հնությունները: Այցելություն Սարդարապատի
ճակատամարտի հուշահամալիր և Հայաստանի ազգագրության պետական
թանգարան: Թեմա 6` Ծանոթություն թանգարանային (մշտական և ժամանակավոր) ցուցադրության կառուցման մեթոդներին, գիտաֆոնդային աշխատանքներին, պահպանության ձևերին ու խնդիրներին, գիտահետազոտական
աշխատանքներին և առանձնահատկություններին, վերականգնողական աշխատանքների ձևերին ու մեթոդներին, գիտական արխիվի կազմակերպման
խնդիրներին: Թեմա 7` Թանգարանային նյութերի բաժանումը խմբերի ըստ
դրանց ֆունկցիաների, թանգարանային առարկաների հիմնական խմբերը ըստ
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ցուցադրությունում ունեցած դրանց դերի և ֆունկցիայի. իսկական առարկաներ`
նախօրինակներ, նախօրինակների ճշգրիտ վերարտադրումներ և դրանց գիտական վերակառուցումներ: Թեմա 8` Գիտաօժանդակ նյութեր, թանգարանային
առարկաների հաշվառում. Բովանդակությունը ու խնդիրները: Հաշվառման փուլերը. նախնական հաշվառում, նախնական գիտական մշակում, թանգարանային
ֆոնդի սխեմատիկ դասակարգում, և գիտական գույքագրում: Նախնական հաշվառման կարգը, ակտավորում, առարկաների թանգարանային նկարագրություն:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:
1107/B03. Պրակտիկա-2 (Թանգարանային) (4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք

1107/B03. Պրակտիկա-3 (Մանկավարժական) (4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մանկավարժական
փորձի հետ: Պրակտիկան անց է կացվում մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներում:
Պրակտիկան հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 4 շաբաթյա ժամանակահատվածում ուսումնաիրել դասարանային աշխատանքը և զբաղվել կարճաժամկետ մանկավարժական գործունեությամբ բուհական ուսումնառության ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա տիրապետել մանկավարժական գործնական գիտելիքներին,
2. կունենա գիտելիքներ և փորձառություն մանկավարժական գործի վերաբերյալ,
3. կկարողանա զբաղվել մանկավարժական գործունեությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախապատրաստական սեմինար Թեմա 2` Դպրոցի ընտրություն:
Թեմա 3` Պասիվ պրակտիա, այցելություն տվյալ դասաժամերին, դասարանի
հետ ծանոթացում: Թեմա 4` Ակտիվ պրակտիկա, օրագրերի լրացում, մանկավարժի և հոգեբանի ստուգում: Թեմա 5` Դասաժամի ինքնուրույն կազմակերպում: Թեմա 6` Դասալսումներ: Թեմա 7` Պրակտիկայի ընթացքի ամփոփում:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:

Ամփոփիչ ատեստավորում (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն

«Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ

1106/B01. Հայոց պատմություն - 1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի ուսանողին ծանոթացնել Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը, հայոց պատմության հին և միջնադարյան
շրջանի հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց ամբողջական պատմության հիմնախնդիրներին,
2. կյուրացնի հայոց պետականությունների պատմությունը, վերլուծել հայ
ազգային-ազատագրական
շարժման
կարևորագույն
իրադարձությունները, կիմանա Հայաստանի
1-ին, 2-րդ
և 3- րդ
հանրապետությունների պատմությունը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները լայնորեն օգտագործել
իր
աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը
հնագույն շրջանում: Թեմա 2` Հայաստանի հին շրջանի պատմությունը:
Թեմա 3` Հայաստանը վաղ միջնադարում: Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած
միջնադարում: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/B02. Ճարտարապետության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնավոր գիտելիքներ ճարտարապետական դետալների, հատակագծերի, կառուցողական
տեխնիկայի վերաբերյալ, ինչը հետագայում կօգնի նրանց հեշտությամբ
յուրացնել հայ և համաշխարհային ճարտարապետությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա շենքի, նրա մանրամասների ու կառուցվածքի վերաբերյալ, կարդալ հատակագծեր,
2. կիմանա, թե ինչպիսի զարգացում է ապրել կառուցողական տեխնիկան
համաշխարհային ճարտարապետության պատմության ընթացքում,
3. կունենա պատկերացում տարբեր ժամանակաշրջանների և դպրոցների
ճարտարապետական ոճերի, առանձնահատկությունների և բնորոշ
գծերի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ճարտապետության պատմության առարկան: Թեմա 2` Շենքը,
նրա մասերն ու կառուցվածքը: Թեմա 3` Ճարտարապետական նորմեր,
էսքիզային նախագիծ, տեխնիկական նախագիծ, աշխատանքյին գծագրեր,
ճարտարապետական
իրավական
ակտեր,
ճարտարապետությունը
նախագծից մինչև շինհրապարակ: Թեմա 4` Ճարտարապետական
մասնագիտացումներ: Թեմա 5` Ճարտարապետության
տեսություն և
գիտահետազոտություն: Թեմա 6` Ճարտարապետական հորինվածքի
հասկացությունը: Թեմա 7` Արխիտեկտոնիկա: Տեկտոնիկ համակարգեր:
Թեմա 8` Հին Եգիպտոսի քանակական ճարտարապետությունը: Թեմա 9`
Անտիկությունը ճարտարապետության մեջ: Թեմա 10` Հռոմեական
շինարվեստ. Բետոնի գյուտը: Թեմա 11` Ռոմանական և գոթական
ճարտարապետության
տարածությունը:
Թեմա
12`
Վերածնունդը
ճարտարապետության մեջ: Թեմա 13` Ռոմանտիզմի և ռացիոնալիզմի
պայքարը որպես ճարտարապետության զարգացման շարժիչ ուժ: Թեմա 14`
Արդի ճարտարապետության ուղղությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 2 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B03. Հին Միջագետքի և Եգիպտոսի արվեստը (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին Հին Եգիպտոսի և Հին
Միջագետքի մշակույթների պատմության, կրոնա-դիցաբանության, արվեստի
առաջացման, զարգացման օրինաչափությունների հետ: Իլյուստրատիվ
նյութի
հիման
վրա
ներկայացնել
Եգիպտոսի,
Միջագետքի
ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը և գեղանկարչությունը:
Ձևավորել
հուշարձանների
գիտական
վերլուծությունների
մասին
պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հին քաղաքակրթությունների (Եգիպտոս, Միջագետք) մշակույթների
օրինաչափությունները, զարգացման առանձնահատկությունները,
2. կճանաչի Հին Եգիպտոսի և Միջագետքի կերպարվեստի և ճարտարապետության հուշարձանները,
3. կկարողանա արվեստաբանական վերլուծություններ կատարել եգիպտական, շումեր - աքքադական, խեթական, ասորա-բաբելական
առանձին հուշարձանների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առարկայի ներածություն, եգիպտական մշակույթի
պարբերացում, հին թագավորության շրջանի ճարտարապետությունը,
քանդակագործությունը և գեղանկարչությունը: Թեմա 2` Միջին թագավորության շրջանի արվեստը: Թեմա 3` Նոր թագավորության շրջանի հուշարձանները: Թեմա 4` Ուշ շրջանի եգիպտական արվեստ: Թեմա 5` Միջագետքի
մշակույթի ընդհանուր բնութագիր, Շումերի և Աքքադի մշակույթը մ.թ.ա. 3-րդ
հզ.: Թեմա 6` Միջագետքը մ.թ.ա. 2-րդ հզ: Թեմա 7` Խեթերի և Միտանիի արվեստը: Թեմա 8` Ասորեստանի արվեստը 9-7 դդ.: Թեմա 9` Բաբելոնի
արվեստը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/ B04. Ընդհանուր հնագիտություն և նախնադարյան հասարակության
պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել գիտելիքներ
նախնադարյան հասարակության զարգացման հիմնական էտապների,
հոմինիդների ընտանիքի զարգացման և ժամանակակից մարդու ձևավորման
գործընթացի, մարդու գործիքային գործունեության հիմնական էտապների,
ինչպես նաև պատկերացում է կազմելու սոցիոգենեզի և պոլիտոգենեզի
սկզբնական փուլերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի անտրոպոգենեզի հիմնական էտապները,
2. գիտելիքներ կունենա հոմինինների բրածո ներկայացուցիչների, նրանց
տարածման տիրույթների և աշխատանքային գործունեության մասին,
3. պատկերացում կկազմի սոցիո-, կուլտուրո-, պոլիտոգենեզի հիմնական
էտապների զարգացման տրամաբանության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարդու ծագումը: Մարդագոյացման պրոցեսի շարժիչ ուժերը:
«Ունակ մարդու» և «գետաքարե գործիքների մասին» եղած վարկածները:
Պիտեկանտրոպի գտածոները: Սինանտրոպ, Հեյդելբերգյան մարդ և այլն,
նրանց աշխատանքային գործունեությունը: Նեանդերթալցիները և նրանց
տարածումը: Թեմա 2` Նախահամայնք: Մտածողության և խոսքի ծագման
խնդիրը: Գաղափարական պատկերացումների սաղմերի հանդես գալը
նախահամայնքում: Թեմա 3` Մարդագոյացման պրոցիսի ավարտը և
համայնա-տոհմական կարգերի առաջացումը: Թեմա 4` Վաղ տոհմական
համայնքը: Ամուսնություն և ընտանիք: Համայնա-տոհմական կազմակերպումը, իշխանության կազմակերպումը: Հոգևոր մշակույթը: Թեմա 5` Ուշ
տոհմական համայնքը: Երկրագործական մշակութային շրջանները:
Բնակչությունը և նրա վերարտադրությունը: Ամուսնություն և ընտանիք:
Ցեղեր: Իշխանության կազմակերպումը: Հոգևոր մշակույթ: Թեմա 6` Դասակարգերի ձևավորման դարաշրջան: Արտադրող տնտեսությունը և նրա
տարատեսակները: Դասակարգային հասարակության հաստատությունների
հանդես գալը: Մենամուսնական ընտանիք: Դրացիական համայնքի ձևավորումը: Հոգևոր մշակույթի զարգացումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/B05. Դիցաբանությունը և արվեստը (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է հաղորդակից դարձնել ուսանողներին հայ և
համաշխարհային դիցաբանությանը և նրա արտացոլմանը արվեստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կունենա գիտելիք նախնադարյան, հին քաղաքակրթությունների (Եգիպտոս, Միջագետք, Փոքր Ասիա, Ուրարտու, Հին Հայաստան,
Հնդկակաստան, Իրան), դասական (Հունա-Հռոմեական), բուդդայական,
քրիստոնեական, իսլամական դիցաբանությունների, դիցաբանության
հետ փոխկապակցված արվեստի ստեղծագործությունների վերաբերյալ,
2. Կկարողանա ճանաչել, հասկանալ և մեկնաբանել եգիպտական, շումերաքքադական,
ասորա-բաբելալան,
խեթական,
ուրարտական,
հնդկական,
իրանական,
հունա-հռոմեական,
հին
հայկական
դիցաբանությունները,
3. Կիմանա
վերածնության
դարաշրջանից
մինչև
մեր
օրերը
կերպարվեստում արտացոլվող հին դիցաբանության կերպարների և
դիպաշարերի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն:
Թեմա 2` Դիցաբանության էությունը,
հեղինակավոր կարծիքներ դիցաբանության մասին: Կրոն, գիտություն,
արվեստ և դիցաբանություն փոխհարաբերությունները: Թեմա 3`
Դիցաբանության և արվեստի
զարգացման հիմնական փուլերը:
Նախնադարյան
համայնական
հասարակության
հավատալիքները,
դիցաբանությունը, արվեստի բնութագիրը: Թեմա 4`Հին Եգիպտոսի
դիցաբանությունը, արվեստի հետ փոխառնչությունը: Միջագետքի՝ շումերաքքադական, ասուրա-բաբելական դիցաբանությունը, արվեստը: Խեթական
դիցաբանության և դիցարանի մասին հիմնական պատկերացումը, արվեստը:
Թեմա
5`Ուրարտական
կրոնն
ու
դիցաբանությունը,
արվեստի
հուշարձանները: Թեմա 6` Հին Հնդկական դիցաբանություն, արվեստ: Թեմա
7` Իրանական դիցաբանություն, արվեստ: Թեմա 8`Հին Հունական
աստվածների պանթեոնը, դիցաբանությունը, արվեստի հուշարձանները: Թեմա 9`Հին Հռոմի դիցաբանության առանձնահատկությունները, արվեստը: Հին
Հայկական դիցաբանություն, արվեստ: Մեռնող և հարություն առնող
աստվածի դիցաբանությունը հին աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում:
Թեմա 10` Կրոնա-փիլիսոփայության բնույթը, դիցաբանական պատկերացումները: Թեմա 11`Բուդդայականություն և արվեստ: Թեմա 12`
Քրիստոնեություն և արվեստ: Թեմա 13`Իսլամ և արվեստ: Թեմա 14`Նոր
դարերի պատկերացումները դիցաբանության վերաբերյալ, արվեստ: Թեմա 15
`Նորագույն պատմության և դիցաբանության հարաբերակցությունը,
արվեստ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
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յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
0.5 է:

2 միավոր: Միավորների քայլը

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B06. Նկարչություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասնթացի նպատակն է ուսանողների մոտ մշակել նկարչական
հմտություն: Գործնականում ծանոթացնել նրան գեղանկարչության և
գրաֆիկայի նրբություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա կոմպոզիցիայի կառուցման,
հեռանկարի, ծավալի, տոնի վերաբերյալ,
2. կիմանա գույնի հասկացության, լույսի ու ստվերի, կոնտրաստի,
ծավալի, ռիթմի և գեղանկարչության մեջ դրանց դրսևորումների մասին,
3. կկարողանա առավել հեշտությամբ վերլուծել և հասկանալ
համաշխարհային արվեստում գեղանկարչական և գրաֆիկական
ստեղծագործությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոմպոզիցիա: Թեմա 2` Հեռանկար: Թեմա 3` Ծավալ: Թեմա 4`
Տոն: Թեմա 5` Գույնի հասկացությունը: Թեմա 6` Լույսը և ստվեր: Թեմա 7`
Ստատիկան և դինամիկան արվեստում: Թեմա 8` Շարժման հասկացողության ստեղծման խնդիրը: Թեմա 9` Պլաստիկայի դերը գեղանկարչության
մեջ: Թեմա 10` Ծանոթություն գծի հետ, գիծը որպես ծավալ: Թեմա 11` Ինչ են
ռիթմը, ակցենտը և բալանսը: Թեմա 12` Կոնտրաստի հասկացողությունը
գեղանկարչության մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1106/B07. Հայոց պատմություն - 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացը նպատակ
ունի
ուսանողին ծանոթացնել
հայոց
պատմության նոր և նորագույն շրջանի հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց ամբողջական պատմության հիմնախնդիրներին,
2. կյուրացնի հայոց պետականությունների պատմությունը, վերլուծել հայ
ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները,
կիմանա Հայաստանի
1-ին, 2-րդ
և 3- րդ
հանրապետությունների
պատմությունը,
3. կկարողանա ստացած գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության
հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգայինազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը
պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ
Եղեռնը: Հայաստանը 1917 թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում:
Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայկական
մշակույթը (17-րդ դ. կեսեր- 20-րդ դ. սկզբներ): Թեմա 5` Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ. Թեմա 6` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991
թթ.: Թեմա 7` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 8` Լեռնային
Ղարաբաղի հանրապետությունը: Թեմա 9` Հայկական մշակույթը 20-21- րդ
դդ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B08. Արվեստի պատմության ներածություն - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ պատկերացում ձևավորել
մասնագիտության և նրա խնդիրների մասին, ծանոթացնել արվեստի
պատմության
հիմունքներին,
բացահայտել
ինչ
է
արվեստը,
արվեստաբանությունը, կերպարվեստի տեսակներն ու ժանրերը, ոճը,
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գրաֆիկայի,
գեղանկարչության
և
քանդակագործության
առանձնահատկությունները, տեսակներն ու ձևերը, տեխնիկաները, արվեստի ստեղծագործության վերլուծության ուղղություններն ու նպատակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կստանա տեսական հիմք արվեստի պատմության փուլերը ուսումնասիրելու համար,
2. կհասկանա ստեղծագործության գեղարվեստական լեզուն,
3. կկարողանա վերլուծել և արժևորել կերպարվեստի ստեղծագործությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արվեստագիտության (արվեստաբանության) ձևավորումը,
հիմնական
բնութագիրը:
Թեմա
2`
Ոճը
արվեստում
և
նրա
արտահայտությունները:
Թեմա 3` Գրաֆիկա, գույնի կիրառումը
գրաֆիկայում: Թեմա 4` Գծանկարը: Թեմա 5` Մետաղյա փորագրություն
(տարատեսակները և առանձնահատկությունները): Թեմա 6` Ծաղրանկար:
Թեմա 7` Քանդակ. մարդը որպես քանդակի գլխավոր թեմա.
Քանդակագործություն մեջ կիրառվող հիմնական նյութերն ու տեխնիկաները:
Կլոր քանդակը: Նստած քանդակի առանձնահատկությունները: Պատվանդանի և դիրքի պրոբլեմը քանդակագործության մեջ: Դիմաքանդակը:
Թեմա 8` Մանր պլաստիկա և գլիպտիկա: Թեմա 9` Ռելիեֆ: Թեմա 10` Ձիարձանը քանդակագործության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B09. Հին Հռոմի և Հունաստանի արվեստ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին Հին Հռոմի և Հին
Հունաստանի
մշակույթների
պատմության,
կրոնա-դիցաբանության,
արվեստի
առաջացման,
զարգացման
օրինաչափությունների
հետ:
Իլյուստրատիվ նյութի հիման վրա ներկայացնել Հռոմի, Հունաստանի
ճարտարապետությունը, քանդակագործությունը և գեղանկարչությունը:
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Ձևավորել
հուշարձանների
գիտական
վերլուծությունների
մասին
պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հին քաղաքակրթությունների
(Հռոմ, Հունաստան)
մշակույթների
օրինաչափությունները,
զարգացման
առանձնահատկությունները,
2. կճանաչի Հին Հռոմի և Հունաստանի կերպարվեստի և ճարտարապետության հուշարձանները,
3. կկարողանա
արվեստաբանական
վերլուծություններ
կատարել
էթրուսկյան, հռոմեական, կրետե-միկենյան և հունական առանձին
հուշարձանների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ասորեստանի արվեստը 9-7 դդ.: Թեմա 2` Բաբելոնի արվեստը:
Թեմա 3` Անտիկության ձևակերպումը, արվեստի փուլաբաժանումը,
գեղեցիկի իդեալը: Թեմա 4` Էգեյան արվեստ: Թեմա 5` Կիկլադյան կղզիների,
Կրետե կղզու, Տրոյայի արվեստը: Թեմա 6` Հոմերոսյան Հունաստանի
արվեստը: Թեմա 7` Արխայիկ արվեստ: Թեմա 8` Դասական Հունաստանի
արվեստը: Թեմա 9` Հելլենիզմի բնորոշումը: Թեմա 10` Էտրուսկյան արվեստ:
Թեմա 11՝ Հանրապետական Հռոմի արվեստը: Թեմա 12` Կայսերական Հռոմի
արվեստը: Թեմա 13` Հռոմեական պրովինցիաների արվեստը 2-3 դդ.: Թեմա
14` Սևռերի ժամանակաշրջան: Թեմա 15` Վաղքրիստոնեական արվեստ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B10. Համաշխարհային պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել համաշխարհային պատմության ընթացքի և նրա հիմնարար իրողությունների վերաբերյալ հիմնավոր գիտելիքներ, միաժամանակ զուգահեռելով արվեստի պատմության օրինաչափությունների զարգացմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կպատկերացնի անտիկ պատմության առանձին շրջափուլերի
փաստերն ու իրողությունները,
2. կկարողանա ճիշտ համակցել պատմության և տվյալ դարաշրջանի
արվեստի իրողությունները,
3. կկարողանա առանձին դեպքերը, դեմքերը և իրադարձությունները
ուսումնասիրել պատմական իրադարձությունների հետնախորքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը. համաշխարհային
պատմության ուրվագիծը. քաղաքակրթությունների դասակարգումը: Թեմա 2`
Հինարևելյան քաղաքակրթություններ: Թեմա 3` Անտիկ պոլիսային քաղաքակրթությունը և դրա տիպաբանությունը. հասարակական-քաղաքական
կառույց, գաղափարախոսություն, մշակույթ: Թեմա 4` Միջնադարյան քաղաքակրթության տիպաբանությունը. հասարակական-պետական կառույց,
գաղափարախոսություն, մշակույթ: Թեմա 5` Համաշխարհային կրոններ.
Քրիստոնեություն, Բուդդայականություն, Իսլամ: Թեմա 6` Միջնադարյան
այլափոխությունը. վերածնունդ, ռեֆորմացիա: Թեմա 7` Արևմուտքը
հեղափոխությունների ժամանակաշրջանում. անգլիական բուրժուական
հեղափոխություն, ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն: Թեմա 8` Ինդուստրիալ հասարակությունների ձևավորումը: Թեմա 9`Հյուսիսամերիկյան լոկալ
քաղաքակրթությունը Արևմտյան քաղաքակրթության կոնտեքստում. Անգլիայի հյուսիսամերիկյան գաղութների Անկախության պատերազմը: Թեմա
10` Միավորման գործընթացը Եվրոպայում 19-րդ դարում և եվրոպական
ինտեգրացիան 20-րդ դարում: Թեմա 11` Քաղաքակրթությունները և աշխարհի վերաբաժանման խնդիրը. առաջին և երկրորդ համաշխարհային
պատերազմները: Թեմա 12` Քաղաքակրթությունների փոխներգործությունը
պոստինդուստրիալ դարաշրջանում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1101/B11. Ռուսաստանի պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով
ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության
պատմական անցյալին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կհասկանա
Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի
պատմական ճակատագրում, ճիշտ պատկերացում կունենա ներկա
զարգացումների մասին,
2. կունենա լիարժեք տեսական գիտելիքներ նշված ժամանակաշրջանի
Ռուսաստանի պատմության մասին,
3. ունակ կլինի ընդլայնել և ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած
գիտելիքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Ժողովուրդներն ու հնագույն պետությունները
Ռուսաստանի տարածքում: Արևելյան սլավոնները: Թեմա 2` Հին ռուսական
պետության կազմավորումը: Կիևյան Ռուսիան`9-12-րդ դ. սկիզբ: Թեմա 3`
Ռուսական հողերն ու իշխանությունները 12-13-րդ դդ..: Թեմա 4` Հին
ռուսական մինչմոնղոլական մշակույթը: Թեմա 5` Ռուսիայի պայքարը
մոնղոլական նվաճողների և խաչակիրների դեմ 13-րդ դ.: Թեմա 6` Մոսկվայի
իշխանության բարձրացումը 13-15-րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 7` Մոսկվայի
շուրջը ռուսական հողերի միավորման ավարտը: Թեմա 8` Ռուսական
պետությունը 16-րդ դ.: Թեմա 9` Իվան Ահեղ: Թեմա 10` Ռուսաստանը 16-17րդ դարերի սահմանագծին: Թեմա 11` Խառնակ ժամանակներ: Սոցիալտնտեսական զարգացումը 17-րդ դ.: Թեմա 12` Ռուսաստանը խառնակ ժամանակներից հետո: Թեմա 13` Ռուսաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 17-րդ դ.: «Խռովարար դար»: Թեմա 14` Ռուսական մշակույթը 13-17րդ դդ.: Թեմա 15` Ռուսաստանը 17-րդ դ. վերջին-18-րդ դ. 1-ին քառորդին:
Պյոտրյան վերափոխումները: Թեմա 16` Ազնվականական կայսրությունը և
պալատական հեղաշրջումները 18-րդ դ. 2-րդ քառորդին: Ռուսաստանը 18-րդ
դ. 2-րդ կեսին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/ B12. Արվեստի պատմության ներածություն - 2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է տալ ընդհանուր պատկերացում մասնագիտության և նրա խնդիրների մասին, ծանոթացնել արվեստի պատմության
հիմունքներին, բացահայտել ինչ է արվեստը, արվեստաբանությունը,
կերպարվեստի տեսակներն ու ժանրերը, ոճը, գրաֆիկայի, գեղանկարչության
և քանդակագործության առանձնահատկությունները, տեսակներն ու ձևերը,
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տեխնիկաները,
արվեստի
ստեղծագործության
վերլուծության
ուղղություններն ու նպատակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել վերլուծություններ արվեստի պատմության
փուլերը հասկանալու համար,
2. կհասկանա ստեղծագործության գեղարվեստական լեզուն,
3. կկարողանա վերլուծել և արժևորել կերպարվեստի ստեղծագործությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գեղանկարչություն. (հիմնական տեսակները, ժանրերը
նյութերը, առանձնահատկությունները): Թեմա 2` Կոմպոզիցիա (հորինվածք):
Թեմա 3` Կոլորիտ: Թեմա 4` Հիմքը, հիմնաշերտը և հիմնաներկը: Թեմա 5`
Գույնը գեղանկարչության մեջ: Թեմա 6` Տոնը գեղանկարչության մեջ: Լոկալ և
անալիտիկ գույն: Թեմա 7` Լոկալ և տոնային գեղանկարչություն: Թեմա 8`
Լեսիրովկա: Թեմա 9` Վալյոր և կոնտրաստ: Թեմա 10` Վրձնահարված և
ֆակտուրա (քսվածք): Թեմա 11` Ֆորմատը և շրջանակը: Թեմա 12` Պլենեռ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B13. Ուրարտուի և Հին հայկական թագավորության արվեստ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողին
ծանոթացնել
Վանի
թագավորության և Հին Հայկական թագավորության քաղաքաշինությանը,
ճարտարապետությանը, որմնանկարչությանը, կիրառական արվեստին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի Վանի թագավորության և Երվանդունիների ժամանակաշրջանի քաղաքաշինական սկսզբունքները,
2. կհասկանա տվյալ ժամանակաշրջանի մշակույթի ձևավորման
օրինաչափությունները,
3. կունենա այս ժամանակաշրջանի գեղանկարչության, կիրառական արվեստի և դրամների վերաբերյալ գիտելիքներ:
Բովանդակություն.
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Թեմա 1` Վանի թագավորության արվեստի ուսումնասիրության
սկզբնաղբյուրները: Թեմա 2` Ուրարտուի արվեստի ուսումնասիրության
պատմությունը: Թեմա 3` Հայկական լեռնաշխարհում ձևավորված մինչուրարտական մշակույթները և քաղաքական կազմավորումները: Թեմա 4`
Ուրարտական պետության և մշակույթի ձևավորման ու զարգացման օրինաչափությունները: Թեմա 5` Ուրարտական արվեստի զարգացման երեք
ուղիները: Թեմա 6` Վանի թագավորության ճարտարապետությունը: Թեմա 7`
Ուրարտական քանդակագործությունը և բարձրաքանդակները: Թեմա 8`
Կիրառական արվեստը: Թեմա 9` Երվանդական Հայաստանի և
հելլենիստական արվեստի ուսումնասիրության սկզբնաղբյուրները և
պատմությունը: Թեմա 10` Քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը:
Թեմա 11` Գեղարվեստական մետաղագործությունը Երվանդական
Հայաստանում և Հելլենիստական Հայաստանում: Թեմա 12` Ապակեգործությունը և խեցեգործությունը Հին Հայաստանում: Թեմա 13` Դրամները և
կնիքները Հին Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/B14. Գրաբար - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական),
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝ գրաբարի հնչյունական և բառային իրողությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական, հնչյունափոխական և
բառային հատկանիշները,
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը,
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական,
բառապաշարային վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրաբարը՝ որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի
ընդհանուր առանձնահատկությունները։ Թեմա 2` Գրաբարի հնչյունական
համակարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ։ Թեմա 3` Գրաբարի դերբայ-
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ները։ Թեմա 4` Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական, ստորադասական և հրամայական եղանակներ։ Թեմա 5` Գրաբարի անկանոն
բայերը։ Թեմա 6` Գրաբարի պակասավոր բայերը։ Պատճառական բայեր.
գրաբարի բաղադրյալ ժամանակները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B15. Առաջավոր Ասիայի արվեստը (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մանրամասն դիտարկել Առաջավոր Ասիայի
երկրների զարգացող արևելահռոմեական պրովինցիաների արվեստը (Եգիպտոս, Սիրիա, Փոքր Ասիա)` վերջիններիս հետ սերտ առնչվող Իրանի
պարթևական արվեստը և նրան հաջորդող սասանյան մշակույթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. պատկերացում կկազմի ուշ անտիկ շրջանում Առաջավոր Ասիայի
տարածաշրջանում
գոյություն
ունեցող
մշակութային
ընդհանրությունների մասին,
2. կյուրացնի պարթևական մշակույթում վառ դրսևորում ստացած հին
արևելյան և հելլենիստական ավանդույթների միախառնման խնդիրը,
Իրանի սասանյան շրջանի արվեստի առանձնահատկությունները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առաջավոր Ասիան ուշ անտիկ շրջանում: Թեմա 2` Հռոմեական
Սիրիայի արվեստը: Թեմա 3` Հռոմեական Եգիպտոսի արվեստը: Թեմա 4`
Պարթևական արվեստը մ.թ.ա. 3- մ.թ. 3-րդ դդ.: Թեմա 5` Պարթևական
քաղաքաշինության և ճարտարապետության ավանդույթները: Թեմա 6`
Պարթևական քանդակը: Թեմա 7` Սասանյան աշխարհիկ և պաշտամունքային ճարտարապետությունը: Թեմա 8` Սասանյան քանդակը: Թեմա 9`
Սասանյան մետաղագործությունը: Թեմա 10` Սասանյան և նրան
ժամանակակից արևելաքրիստոնեական մշակույթների փոխառնչությունները: Թեմա 11` Ղպտական արվեստ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
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յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
0.5 է:

2 միավոր: Միավորների քայլը

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B16. Միջնադարյան արևելաքրիստոնեական արվեստ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մանրամասն դիտարկել միջնադարյան արևելաքրիստոնեական արվեստը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.Պատկերացում կկազմի Ասորիքի, Կապադովկիայի, Պաղեստինի, Վրաստանի արվեստի վերաբերյալ
2.Կիմանա ղպտական, Ասորիքի, Կապադովկիայի, Պաղեստինի, Վրաստանի
արվեստի զարգացման առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ասորիքի քրիստոնեական արվեստ: Թեմա 2` Պաղեստինը, Պաղեստինյան արվեստը: Թեմա 3` Կապադովկիան բյուզանդական ժամանակաշրջանում: Թեմա 4` Վաղ քրիստոնեական հուշարձանները Աբխազիայի տարածքում: Թեմա 5` Վրացական արվեստ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B17. Վաղմիջնադարյան հայ արվեստ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայ միջնադարյան
մշակույթի պատմությանը, ներկայացնել միջնադարյան մշակույթի և
մասնավորապես հայ մշակույթի սկզբունքներն, առանձնահատկություններն
ու ինքնատիպությունը:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կատկերացում կկազմի հայ միջնադարյան մշակույթի պատմության և
դրա հետ առնչվող բազմակողմանի խնդիրների մասին,
2. կկարողանա ընկալել և հասկանալ միջնադարյան սիմվոլիկ լեզուն ու
մտածելակերպը,
3. կկարողանա տեսնել հայ միջնադարյան մշակույթի առանձնահատկությունները ընդհանուր միջնադարյան մշակույթի համատեքստում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Վաղ քրիստոնեական արվեստի ձևավորումը: Վաղ միջնադարյան դամբարանները. նշանակությունը և արտաքին
հարդարանքը: Թեմա 3` Աղցքի և Բարեկամավանի դամբարանները: Թեմա 4`
Վաղ միջնադարյան թևավոր խաչերը,
հուշասյուները և կոթողները:
Քառակող կոթողների քանդակների հիմնական թեմաները: Օձունի
հուշակոթողը: Թեմա 5` 5-րդ դարի տաճարների արտաքին հարդարանքը:
Թեմա 6` 7-րդ դարի տաճարների արտաքին հարդարանքը: Թեմա 7` Վաղ
քրիստոնեական հատակի խճանկարները Երուսաղեմում: Խճանկարի
հետքերը հայակական վաղ եկեղեցիներում: Թեմա 8` Վաղ հայակական
որմնանկար հուշարձանները: 7-րդ դարի մոնունենտալ գեղանկարչությունը:
Թեմա 9` Էջմիածնի Ավետարանի հնագույն մանրանկարները և փղոսկրյա
կազմը: Թեմա 10` Մլքեի Ավետարանը: Թեմա 11` Էջմիածնի 989թ.
Ավետարանի նկարազարդումը և նմանատիպ ձեռագրերը: Թեմա 12`
Թարգմանչաց և Ծուղրուտի Ավետարանների մանրանկարները: Թեմա 13`
Ժողովրդական ուղղությունը հայկական մանրանկարչության մեջ: Թեմա 14`
Հայկական վաղագույն խաչքարերը: Թեմա 15` Տաթևի որմնանկարները:
Թեմա 16` Աղթամարի Սբ. Խաչ եկեղեցու որմնաքանդակները և
որմնանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B18. Բյուզանդական արվեստի պատմություն և պատկերագրություն
(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել բյուզանդական արվեստի պատմությունը, ցույց տալ նրա հիմքերը, հիմնական շրջանները,
գեղարվեստական առանձնահատկությունները, նշանակությունը ողջ քրիստոնեական արվեստի համար: Ուսուցանել քրիստոնեական արվեստի
սիմվոլիկ և կանոնիկ բնույթից բխող պատկերագրության հիմունքները,
հիմնական պատկերագրական շարքերն ու սխեմաները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա բյուզանդական արվեստի ոճի և պատկերագրության
առանձնա-հատկությունները,
2. կտիրապետի
բյուզանդական
հուշարձանների
սիմվոլիկ
և
պատմողական բովանդակությանը,
3. կտարբերի բյուզանդական, արևմտյան և հայկական պատկերագրական
շարքերը,
կկարողանա
հասկանալ
միջնադարյան
արվեստի
տերունական
տեսարանների
բովանդակությունն
ու
խորհրդաբանությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բյուզանդական արվեստի սահմանումը և պարբերացումը:
Թեմա 2` Բյուզանդական արվեստի և ճարտարապետության ակունքները,
արվեստի և ճարտարապետության ձևավորումը 4-5-րդ դդ.: Թեմա 3`
Կոստանդնուպոլսի դպրոց. պրովինցիալ դպրոցներ: Թեմա 4` Ռավեննայի
խճանկարները: Թեմա 5` Սրբապատկերը և «իկոնային ոճը»: Թեմա 6`
«Հուստինիանոսի վերածննդը»: Թեմա 7` 6-7-րդ դդ. գրքարվեստը,
մոնումենտալ գեղանկարչությունը, ճարտարապետությունը, կիրառական
արվեստը: Թեմա 8` Կ. Պոլսի դպրոց և պրովինցիալ դպրոցներ: Թեմա 9`
Պատկերամարտության ժամանակաշրջանի արվեստը: Թեմա 10` 8-րդ դ.
ճարտարապետությունը և խաչագմբեթ համակարգի ձևավորումը: Թեմա 11`
Պատկերապաշտության
վերականգումը
և
նրա
կարևորությունը
բյուզանդական արվեստի զարգացման համար: Թեմա 12 «Մակեդոնյան
վերածնունդ»: Թեմա 13` «Կոմնինյան Վերածնունդ»: Թեմա 14` 11-12-րդ դդ.
միջին բյուզանդական ճարտարապետական Կ. Պոլսի և հունական
դպրոցները: Թեմա 15`Միջին բյուզանդական տաճարի խճանկարային
հարդարման համակարգը: Թեմա 16` 13-րդ դդ 1-ին կեսի բյուզանդական
արվեստը: Թեմա 17` 13-րդ դարի 2-րդ կեսի արվեստը. Կայսրության վերականգնումը: Թեմա 18` «Պալեոլոգյան վերածնունդ»: Թեմա 19` 14-րդ դարի
2-րդ կեսի, 15-րդ դարի 1-ին կեսի արվեստի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա
20` Բյուզանդիայի անկումը: Բյուզանդական արվեստի էությունն ու նշանակությունը: Թեմա 21` Պատկերագրության սահմանումը: Թեմա 22` Միջնադարյան պատկերագրություն: Թեմա 23` Խաչի խորհուրդը և պատկերագրությունը, XR միացագիրը: Թեմա 24` Քրիստոսի պատկերագրական տիպերը:
Թեմա 25` Տիրամոր պատկերագրությունը: Թեմա 26` Բյուզանդական,
հայկական, ռուսական տերունական շարքերը, դրանց նմանություններն ու
տարբերությունները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/B19. Գրաբար - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական իրողությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի ձևաբանական և շարահյուսական հատկանիշները,
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը,
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի ձևաբանական և շարահյուսական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրաբարի անվանական հոլովումը։ Թեմա 2` Գրաբարի դերանվանական հոլովումը։ Թեմա 3` Անձնական դերանունները և նրանց
հոլովումը։ Թեմա 4`Ցուցական դերանունները և նրանց հոլովումը։ Թեմա 5`
Ստացական և փոխադարձ դերանուններ։ Հարցահարաբերական և անորոշ
դերանուններ։ Որոշյալ դերանուններ։ Թեմա 6` Ածական անուն.
ածականների համեմատության աստիճանների կազմությունը։ Թվականը
գրաբարում։ Թեմա 7` Գրաբարի նախնդիրները և նախադրությունները։ Գրաբարի հոդերը։ Գրաբարի շաղկապները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

–139
–

1105/B20. Հնդկաստանի, Չինաստանի և Հեռավոր Արևելքի երկրների արվեստը
(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ Հնդկաստանի,
Չինաստանի և Հեռավոր Արևելքի երկրների արվեստի, մշակույթի
պատմության, փիլիսոփայական և կրոնական տեսությունների կերպարվեստի և մշակույթի հետ փոխազդեցության խնդիրների, համաշխարհային
մշակույթի և արվեստի պատմության մեջ դրանց տեղի ու ներդրումների, ժամանակակից և արդի արվեստների հետ ունեցած կապերի և ներգործության
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հնդկաստանի, Չինաստանի, Հեռավոր արևելքի երկրների
արվեստի պատմությունը, պատմամշակութային և կրոնա-փիլիսոփայական առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա այդ երկրների արվեստի և մշակույթի զարգացման
ուղիները, արվեստի, կրոնական տեսությունների, փիլիսոփայության
դպրոցների միջև փոխկապվածության տրամաբանությունը,
3. կկարողանա կատարել այդ երկրների արվեստի պատմության,
տեսության
վերլուծություն,
ստեղծագործությունների
գեղարվեստական քննադատություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Առարկայի ներածություն: Տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական իրավիճակի բնութագրությունը: Ճարտարապետության և
կերպարվեստի պատմության ուսումնասիրության առանձնահատկությունները և սկզբնաղբյուրները: Թեմա 2` Հնդկաստանի մ.թ.ա. 6-րդ հզ. -20-րդ դ.,
ճարտարապետության և արվեստի պատմության ուսումնասիրության
առանձնահատկությունները և սկզբնաղբյուրները: Թեմա 3` Չինաստանի
արվեստը մ.թ.ա. 2-րդ հզ.-20-րդ դ., ճարտարապետության և արվեստի
պատմության ուսումնասիրման առանձնահատկությունները և սկզբնաղբյուրները: Թեմա 4` Ճապոնական արվեստը 6-20-րդ դդ.:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B21. Ռուս արվեստի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
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5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել
ռուսական ճարտարապետության, գեղանկարչության և կիրառական
արվեստի վերաբերյալ հին շրջանից մինչև 20-րդ դդ. սկիզբը, ինչպես նաև
կծանոթանա ռուս կարևորագույն արվեստագետների գործունեությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Հին Ռուսիայի արվեստի պատմության կարևորագույն
ստեղծագործությունները,
2. կպատկերացնի 18-19-րդ դդ. ռուսական արվեստի պատմությունը,
3. ծանոթ կլինի 20-րդ դարի ռուսական արվեստի առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հին Ռուսական արվեստի աղբյուրները: Թեմա 2` Կիևյան Ռուսիայի ճարտարապետությունը և գեղանկարչությունը: Թեմա 3` ՎլադիմիրՍուզդալյան արվեստ: Թեմա 4` Նովգորոդի ճարտարապետությունը և
մոնումենտալ գեղանկարչությունը: Թեմա 5` Ֆեոֆան Գրեկ: Թեմա 6` Անդրեյ
Ռուբլյով: Թեմա 7` Մոսկվայի ճարտարապետությունը: Թեմա 8` 12-15-րդ դդ.
ռու արվեստը: Թեմա 9` 16-17-րդ դդ. ռուս արվեստը: Թեմա 10` Ռուսական
մշակույթի զարգացումը պետական բարեփոխումների դարաշրջանում` 18-րդ
դարում: Թեմա 11` 18-րդ դարի 2-րդ կեսի ռուսական ճարտարապետությունը
և գեղանկարչությունը: Թեմա 12` Ռոմանտիզմի տենդենցները և կլասիցիզմը
19-րդ դարի 1-ին կեսի ռուսական գեղանկարչության մեջ: Թեմա 13` 19-րդ
դարի արվեստը: Թեմա 14` 20-րդ դարասկզբի արվեստը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5
է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B22. Միջնադարյան արևմտաքրիստոնեական արվեստ (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 7 ժամ (80 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ արևմտաքրիստոնեական արվեստի պատմության
(սկսած 3-4 դդ. կատակոմբների որմնանկարներից մինչև 15 դ. Հուշար-
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ձանները), քրիստոնեական արվեստի, ինչպես նաև արևմտաեվրոպական
երկրների` Իտալիայի, Նիդեռլանդների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և
Իսպանիայի Վերածնության դարաշրջանի (XIII-XVI դդ.) արվեստի
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի արևմտաքրիստոնեական արվեստի զարգացման ողջ
ինֆորմացիային և ընթացքին,
2.
կտարբերի
ժամանակաշրջանների
վաղ
քրիստոնեական,
բարբարոսական, նախառոմանական, ռոմանական և գոթական ոճական
և պատկերագրական առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն. միջնադարի սահմանումը և պարբերացումը: Թեմա 2` Ուշ անտիկ և վաղ քրիստոնեական արվեստը: Թեմա 3` Միջնադարյան
արվեստի ակունքները: Թեմա 4` Վաղ միջնադարյան արվեստը: Թեմա 5`
Բարբարոսների՚ պետությունների դարաշրջանը, տեղական դպրոցների և
ավանդույթների ձևավորումը. համաեվրոպական և տեղական միտումները:
Թեմա 6` Կառոլինգյան արվեստ: Թեմա 7` Եվրոպական արվեստը 10-11
դարերում: Թեմա 8` Ռոմանական արվեստի ձևավորումը: Թեմա 9` Ռոմանական արվեստը: Թեմա 10` Գոթական արվեստ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B23. Հայկական ճարտարապետության պատմություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում
հայկական ճարտարապետության առաջացման, զարգացման և տարբեր
դարաշրջանների ոճական, կառուցողական առանձնահատկությունների
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա հնագույն և վաղ քրիստոնեական Հայաստանի ճարտարապետությունը,
2. կյուրացնի միջնադարյան հայկական քաղաքաշինության, եկեղեցաշինության, և քաղաքացիական ճարտարապետության բնորոշ գծերը,
3. պատկերացում կկազմի 19-20-րդ դդ. և մեր օրերի հայ խոշոր ճարտարապետների և նրանց ժառանգության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Հայկական ճարտարապետությունը և նրա ուսումնասիրողները:
Թեմա 2` Ուրարտուի ճարտարապետությունը: Թեմա 3` Քաղաքաշինությունը
Անտիկ Հայաստանում: Թեմա 4` Վաղ միջնադարյան քաղաքաշինությունը:
Թեմա 5`IV-VII դարերի միանավ և եռանավ բազիլիկները: Թեմա 6` Փոքր խաչաձև եկեղեցիները: Թեմա 7` Գմբեթավոր բազիլիկաները և գմբեթավոր
սրահները: Թեմա 8` Կենտրոնագմբեթ եկեղեցիներ: Թեմա 9` Բազմաբսիդ
եկեղեցիները: Թեմա 10` Բագրատունիների ժամանակաշրջանի ճարտարապետությունը: Թեմա 11` Հայկական միջնադարյան ճարտարապետության
դպրոցները: Թեմա 12` Զաքարյանների ժամանակաշրջանի ճարտարապետությունը: Թեմա 13` Վանքային համալիրները: Թեմա 14` Քաղաքացիական
և ինժեներական կառուցվածքները:
Թեմա 15` Կիլիկյան Հայաստանի
ճարտարապետությունը: Թեմա 16` Սովետական Հայաստանի ճարտարապետության զարգացման տենդենցները 1920-ական թթ.: Թեմա 17`
Ժողովրդական բնակելի տների տիպերն ու տեսակները: Թեմա 18` Երևանի
հատակագիծը և Ալ. Թամանյանը: Թեմա 19` Ետպատերազմյան շրջան: Թեմա
20` 1956-1970 թթ. ճարտարապետությունը: Ժամանակակից շրջան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B24. 11-13-րդ դարերի հայ արվեստը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին այդ ժամանակների հայ
արվեստի
զարգացման
հիմնական
փուլերին,
կարևոր
ստեղծագործություններին,
հեղինակավոր
և
ավելի
վարպետ
արվեստագետներին: Անհրաժեշտ է
ներկայացնել հայ արվեստի տեղը
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համաշխարհային արվեստի, մանավանդ հարևան երկրների ու ազգերի
արվեստի պատմության համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարին ուսանողը.
1. կիմանա տվյալ ժամանակաշրջանի կարևորագույն հուշարձանները,
դրանց հետ առնչվող խնդիրները,
2. կկարողանա ներկայացնել և վերլուծել հուշարձանները,
3. կկարողանա
ճանաչել
լավագույն մատյանները
և
կիմանա
յուրաքանչյուր ձեռագրի մանրանկարների ոճին և պատկերագրությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` 11-րդ դարի առաջին կեսով թվագրված Ադրիանապոլսի
Ավետարանի ձևավորումները: Թեմա 2` Բյուզանդամետ ձեռագրերը:
Տրապիզոնի և Կարսի մատյանների նկարազարդումները: Թեմա 3` Հայ
արքաների պատկերաքանդակները և կտիտորական քանդակագործության
ստեղծումը: Թեմա 4` Խաչքարերի արվեստը: Ամենափրկիչ տիպի խաչքարերը հայ արվեստում: Դրանց հիմնական բնորոշ տարրերը և նշանակությունը:
Թեմա 5` Անիի մանրանկարչական դպրոցը: Հովհաննես
Սանդղկավանցու ծաղկած մատյանները: Թեմա 6` Արծաթագործության
տարածումը: Վանի արծաթագործության բնորոշ առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Փայտի մշակումը հայ կենցաղում: Անիի գրակալներն ու
խոյակը: Հավուց Թառի Ամենափրկիչը որպես հայ փայտարվեստի բացառիկ
նմուշ: Թեմա 8` Հայկական եկեղեցիների քանդակազարդ դռները: Մշո
Առաքելոց վանքի, Սևանի Սբ. Առաքելոց և Տաթևի համալիրի քանդակազարդ
դռների պատկերագրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B25. Էսթետիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին Էսթետիկայի՝ որպես
փիլիսոփայական գիտության հետ, որն ուսումնասիրում է մարդկության
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գլոբալ արժեքներից մեկը`գեղեցիկն ու ներդաշնակը և ևրա հետ կապված
ֆենոմենների ու հարաբերությունների դաշտը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
գիտելիքներ Էսթետիկական գիտակցության արդյունքում
առաջացած Արվեստի`որպես էսթետիկական ֆենոմենի, հիմունքների
վերաբերյալ, էսթետիկական /զգայական/ ընկալման դրսևորումների և
դրա հետևանքով ձևավորված կատեգորիաների և մետակատեգորիաների
վերաբերյալ՝ Հին Հունաստանից մինչև նորագույն ժամանակները,
2.
Հնարավորոթյուն կունենա արվեստի պատմության փուլերը
համադրելու էսթետիկական գիտակցության և էսթետիկական փորձի
ձևավորման, զարգացման և ձևափոխությունների փուլերին,
3.
Կտարբերի
արվեստի
արտահայտչությունն
ու
գեղարվեստականությունը կազմող երևույթների արտաքին և ներքին
օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ներածություն: Թեմա 2` Էսթետիկայի պատմության
համառոտ ակնարկը: Թեմա 3` Էսթետիկական տեսության ծավալուն
ներկայացումը: Թեմա 4` Դասական էսթետիկայի հիմնական գաղափարների
և խնդիրների ներկայացումը` արտահայտված էսթետիկական գլխավոր
կատեգորիաներում ու նաև ժամանակակից արվեստում ոչ դասական
էսթետիկայի իրավիճակը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/B26. Վերածննդի արվեստ (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 7 ժամ (80 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել անհրաժեշտ մասնագիտական գիտելիքներ արևմտաեվրոպական երկրների` Իտալիայի, Նիդեռլանդների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Իսպանիայի Վերածնության դարաշրջանի (XIII-XVI դդ.) արվեստի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ Վերածնության արվեստի հիմնական գաղափարախոսական, գեղագիտական և ոճական հատկանիշների վերաբերյալ,
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2. կիմանա Վերածնության արվեստի գլխավոր կենտրոնները, գեղարվեստական դպրոցները,
ներկայացուցիչներին և նրանց հիմնական
ստեղծագործությունները,
3. .
պատկերացում
կկազմի
այս
երկրների,
գեղարվեստական
կենտրոնների,
դպրոցների
և
առանձին
արվեստագետների
ստեղծագործությունների ոճական
առանձնահատկություններին,
տարբերակմանը և վերլուծությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իտալիայի Վերածնության արվեստը` Բարձր Վերածնություն:
Թեմա 2` Ուշ Վերածնություն: Թեմա 3` Հյուսիսային Վերածնության
արվեստը` Նիդեռլանդների արվեստը: Թեմա 4` Գերմանիայի արվեստը:
Թեմա 5` Ֆրանսիայի արվեստը: Թեմա 6` Իսպանիայի արվեստը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B27. Իսլամական արվեստ (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 7ժամ (80 ժամ դասախոսություն, 32 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասնթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել
ամբողջ
իսլամական աշխարհի արվեստի պատմությանը (Մավրիտանական
Իսպանիա, Իսլամական Եգիպտոս, Իրան, Մագրիբյան երկրներ):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արաբների համախմբման գործում Իսլամի դերի մասին,
2. կիմանա կրոնի ազդեցությանը նշանակությունը իսլամական արվեստի
կազմավորման հարցում,
3. հստակ
պատկերացում
կունենա
իսլամական
մշակույթի
կարևորագույն հուշարձանների, իսլամական արվեստի զարգացման և
ոճի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արաբիայի արվետսը: Թեմա 2` Օմայաների խալիֆայություն:
Թեմա 3` Աբբասյանների խալիֆայություն: Թեմա 4` Միջնադարյան
Եգիպտոսի արվեստը 7-13-րդ դդ.: Թեմա 5` Միջնադարյան Եգիպտոսի
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արվեստը 13-16-րդ դդ.: Թեմա 6` Մավրիտանական Իսպանիայի արվեստը:
Թեմա 7` Մագրիբյան երկրների արվեստը 7-11-րդ դդ.: Թեմա 8` Մագրիբյան
երկրների արվեստը 11-15-րդ դդ.: Թեմա 9` Իրանի արվեստը Սասանյանների
ժամանակ 3-7-րդ դդ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B28. 14-17-րդ դարերի հայ քանդակը և գեղանկարչությունը (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել 14-17-րդ դդ. հայ
արվեստի պատմության կարևորագույն ստեղծագործությունների, զանազան
կենտրոնների
գեղարվեստական
արտադրանքի
և
հիմնական
արվեստագետների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացումներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա 14-17-րդ դարերի արվեստի կարևորագույն երկերը,
2.ծանոթ կլինի 14-17-րդ դարերի գեղարվեստական զանազան
կենտրոնների գործունեությանը,
3.պատկերացում

կունենա

14-17-րդ

դարերի

հիմնական

արվեստագետների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կիլիկյան մանրանկարչության կենտրոնները 14-րդ դ. առաջին
կեսին: Սարգիս Պիծակի արվեստը: Կիլիկյան արծաթագործության
հիմնական նմուշները: Թեմա 2` Սյունիքի քանդակագործական կենտրոնը:
Հիմնական վարպետներն ու նրանց արվեստը: Թեմա 3`
Գլաձորի
համալսարանի հետ առնչվող մանրանկարիչները և նրանց երկերը: Թեմա 4`
Տաթևի մանրանկարչության դպրոցի գլխավոր ստեղծագործությունները:
Գրիգոր Տաթևացու և Անանուն Սյունեցու արվեստը: Թեմա 5`
Վասպուրականի դպրոցի գրքարվեստը 14-17-րդ դարերում: Խիզանի
մանրանկարիչների արվեստը: Թեմա 6` 14-17-րդ դարերի հայ արծաթագործությունն ու փայտարվեստը: Թեմա 7` Ղրիմի և Կ. Պոլսի հայկական
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մանրանկարչությունը: Թեմա 8` Հայկական քանդակագործությունը 14-17-րդ
դարերում: Հին Ջուղայի և Նորադուզի խաչքարերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B29. Թանգարանագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում ձևավորել
թանգարանային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ առանձնահատկությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հարուստ գիտելիքներ գիտաֆոնդային, գիտահետազոտական,
հաշվառման, ցուցադրության կազմակերպման վերաբերյալ,
2. կկարողանա կատարել թանգարանային առարկայի գիտական որոշում,
3. կունենա
պատկերացում
թանգարանային
առարկաների
պահպանության, վերականգնման աշխատանքների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թանգարանագիտություն առարկայի բնութագրումը: Թեմա 2`
Համաշխարհային թանգարանների աշխատանքի փորձի ուսումնասիրումը:
Թեմա 3` Գիտաֆոնդային աշխատանքներ: Թեմա 4` Գիտահետազոտական
աշխատանքներ: Թեմա 5` Ցուցադրության կազմակերպման աշխատանքներ:
Թեմա 6` Թանգարանային աշխատանքի արդի խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1105/B30. 17-18-րդ դդ. Արևմտաեվրոպական արվեստ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների հաղորդել 17-18-րդ դդ. արևմտաեվրոպական երկրների (Իտալիա, Ֆլամանդիա, Հոլանդիա, Ֆրանսիա, Իսպանիա, Անգլիա) գեղանկարչության, քանդակագործության, ճարտարապետության, գծանկարչություն վերաբերյալ անհրաժեշտ մասնագիտական
գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա XVII-XVIII դդ. արևմտաեվրոպական երկրների արվեստի
նվաճումները, դրանց համամարդկային
արժեքը և կարևոր
նշանակությունը հետագա շրջանների` XIX և XX դդ. մշակույթի և
արվեստի զարգացման համար,
2. կիմանա նշված երկրների տվյալ ժամանակաշրջաններին վերաբերող
արվեստի զարգացման և ազգային գեղարվեստական դպրոցների
կազմավորման առանձնահատկությունները, բարոկկոյի, ռոկոկոյի և
կլասիցիզմի ոճերը բնորոշող հատկանիշները,
3. կիմանա
արվեստի
տվյալ
դարաշրջանի
համար
բնորոշ
գաղափարական,
գեղագիտական
և
կատարողական
նորամուծությունները, նոր արտահայտչական եղանակները և
միջոցները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իտալիայի XVII դ. արվեստ` ճարտարապետություն, գեղանկարչություն, քանդակագործություն: Թեմա 2` Ֆլամանդիայի XVII դ. արվեստ`
գեղանկարչություն: Թեմա 3`
Հոլլանդիայի XVII դ. արվեստ` գեղանկարչություն: Թեմա 4` Ֆրանսիայի XVII դ. արվեստ` ճարտարապետություն,
գեղանկարչություն, քանդակագործություն: Թեմա 5` Իսպանիայի XVII դ.
արվեստ` գեղանկարչություն: Թեմա 6` Իտալիայի XVIII դ. արվեստ` գեղանկարչություն: Թեմա 7` Ֆրանսիայի XVIII դ. արվեստ` ճարտարապետություն, գեղանկարչություն, քանդակագործություն: Թեմա 8` Գերմանիայի
XVII-XVIII դդ. արվեստ` ճարտարապետություն,
քանդակագործություն, գեղանկարչություն: Թեմա 9` Անգլիայի XVII-XVIII դդ. արվեստ`
ճարտարապետություն, գեղանկարչություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B31. 18-19-րդ դարերի հայ կերպարվեստը (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել է 18-19-րդ դդ. հայ
արվեստի պատմությանը` նպատակ ունենալով ներկայացնել հայ արվեստի
զարգացման առանձնահատկությունները թե Հայաստանում, թե սփյուռքում և
ցույց տալ հայ ստեղծագործ մտքի տեղն ու դերը ժամանակաշրջանի
համաշխարհային արվեստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 18-19-րդ դարերի հայ արվեստի կարևորագույն ստեղծագործությունները,
2. ծանոթ կլինի 18-19-րդ դարերի գեղարվեստական զանազան
կենտրոնների գործունեության հետ,
3. կիմանա տվյալ ժամանակաշրջանում արվեստի զարգացման
առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Նոր Ջուղայի գաղթօջախը. Մինաս
Ջուղայեցի, Հովհաննես Մրքուզ: Թեմա 3` Լվովի գաղթօջախը.Պավել, Սիմոն և
Հակոբ Բոգուշներ, Ստեփանոս Լեհացի, Աստվածատուր Սալթանյան: Թեմա
4` Հովնաթանյանների տոհմի նշանակությունը հայ կերպարվեստի
պատմության մեջ: Թեմա 5` Ստեփանոս Ներսիսյան և կենցաղային կտավը:
Թեմա 6` Ծովանկար: Թեմա 7` Բնանկար: Թեմա 8` Պատմական ժանր.
Վարդգես Սուրենյանց: Թեմա 9` Քանդակագործություն. Երվանդ Ոսկան,
Անդրեաս Տեր-Մարուքյան, Հակոբ Գյուրջյան: Թեմա 10` Հմայակ Արծաթպանյան: Թեմա 11` Ստեփան Աղաջանյան: Թեմա 12` Փանոս Թերլեմեզյան:
Թեմա 13` Ենոք Նազարյան: Թեմա 14` Եղիշե Թադևոսյան: Թեմա 15` Վանո
Խոջաբեկյան: Թեմա 16` Վահրամ Գայֆեճյան: Թեմա 17` Գեորգի Յակուլով:
Թեմա 18` Էդգար Շահին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B32. 19-րդ դարի արևմտաեվրոպական արվեստ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ 19-րդ
դարի արևմտաեվրոպական գեղարվեստական ուղղությունների (կլասիցիզմ,
ռոմանտիզմ, ռեալիզմ, իմպրեսիոնիզմ, պոստիմպրեսիոնիզմ, սիմվոլիզմ)
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ
կլինի
առանձին
գեղարվեստական
ուղղությունների
ներկայացուցիչների ստեղծագործություններին,
2. կկարողանա արվեստաբանական վերլուծության ենթարկել առանձին
ստեղծագործություններ,
3. կկարողանա ճանաչել և տարբերակել նշանավոր արվեստագետների
ստեղծագործությունները և ոճերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` 19-րդ դարի արևմտաեվրոպական արվեստի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2` Կլասիցիզմը որպես գեղարվեստական ուղղություն (Ժակ
Լուի Դավիդ): Թեմա 3` Ռոմանտիզմի հիմնադիրները (Տ. Ժերիկո և Է.
Դելակրուա): Թեմա 4` 19-րդ դարի ռեալիզմի առանձնահատկությունները:
Թեմա 5` Իմպրեսիոնիզմը և նրա ներկայացուցիչների ստեղծագործությունները: Թեմա 6` Պոստիմպրեսիոնիզմը որպես գեղարվեստական
շարժում: Թեմա 7` Սիմվոլիզմի գաղափարագեղարվեստական առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/ B33. Վիմագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հայ վիմագրության պատմությունը, գրչության կենտրոնները, նրանց առանձնահատկությունները,
նշանակությունը պատմության ուսումնասիրության համար որպես
հավաստի սկզբնաղբյուր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի վիմագիր ընթերցելու սկզբունքներին,
2. կտիրապետի տոմարական հաշվարկներին, մեթոդներին, գիտական
հրատարակման սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիմագրություն առարկան, նշանակությունը: Թեմա 2` Հայ
գրերի
գյուտը: Վիմագրության ծագումը, նպատակը: Թվականների
հաշվարկի ընդունված սկզբունքները հայ վիմագրության մեջ: Թեմա 3`
Վիմագրերի
իմաստային
նշանակությունը,
բովանդակությունների
առանձնահատկությունները, տրաֆարետային որոշ ձևակերպումների
առկայությունը վիմագրերի մեջ: Թեմա 4` Փակագրություն, ծածկագրերի և
կետադրական նշանների ու պայմանականության ընդունված հիմնական
սկզբունքները: Թեմա 5` Գրիչները, նրանց առանձնահակությունները
կապված տեղական գրչության օջախի հետ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/B34. Գեղարվեստի քննադատության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասնթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կերպարվեստի
քննադատական մտքի պատմությանը, հայ արվեստագիտական մամուլում
կերպարվեստին ու ճարտարապետությանը վերաբերող նյութերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայտնի ստեղծագործողների գրավոր ժառանգությանը,
20-րդ
դարի
արվեստագիտական
դպրոցների
առանձնահատկություններին,
2. կիմանա
20-րդ
դարի
արվեստագիտական
դպրոցների
առանձնահատկությունները,
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3.

կիմանա հայկական մամուլում առկա` կերպարվեստին և ճարտարապետությանը վերաբերող հայ նկարիչների, քանդակագործների, գրողների, հրապարակախոսների կարծիքները,
4. ծանոթ կլինի Հայաստանում և սփյուռքում հրատարակված գրեթե
բոլոր հայկական թերթերին, պարբերականներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գեղարվեստի քննադատության բնորոշումը, դրա պատմության
աղբյուրները և պարբերացումը: Թեմա 2` Գեղարվեստի քննադատության նախապատմությունը. անտիկ մտածողները կերպարվեստի մասին: Թեմա 3`
Միջնադարում գեղարվեստի քննադատության առանձնահատկությունները:
Թեմա 4` Վերածնության շրջանի գեղարվեստի քննադատությունը: Թեմա 5`
17-18-րդ դդ. եվրոպական գեղարվեստական քննադատությունը: Թեմա 6`
Ֆրանսիական հեղափոխական կլասիցիզմի ձևավորումն ու զարգացումը:
Թեմա 7` 19-րդ դ. ֆրանսիական գեղարվեստական քննադատության
հիմնական
խնդիրները:
Թեմա
8`
19-րդ
դարի
գերմանական
գեղարվեստական քննադատությունը: Թեմա 9` 20-րդ դ. գեղարվեստական
քննադատությունը: Թեմա 10`
Գ. Բաշինջաղյանը, Վ. Սուրենյանցը, Ալ.
Շիրվանզադեն` իբրև գեղարվեստի քննադատներ: Թեմա 11` Գ. Լևոնյանի
<<Գեղարվեստ>> հանդեսը: Թեմա 12` Կերպարվեստը Ս. Գուլամիրյանի
<<Արաքս>> հանդեսի էջերում: Թեմա 13` Կերպարվեստը Ն. Ադոնցի
<<Բանբեր գրականության և արվեստի>> հանդեսի էջերում: Թեմա 14`
Կերպարվեստը Ն. Տ. Նազարյանի <<Տարազ>> շաբաթաթերթը: Թեմա 15`
Կերպարվեստը Թեոդիկի <<Ամենուն Տարեցույցի>> էջերում: Թեմա 16` Մ.
Պարսամյանի <<Շանթ>> հանդեսը: Թեմա 17` Դ. Վարուժանի և Հ. Սիրունու
<<Նավասարդ>> տարեգիրքը: Թեմա 18` Ա. Չոպանյանը` իբրև գեղարվեստի
քննադատ: Թեմա 19` Ռ. Շիշմանյանը` իբրև գեղարվեստի քննադատ: Թեմա
20` Կերպարվեստի հարցերը Հ. Բալույանի <<Զվարթնոց>> պարբերականում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/B35. Հայ բնանկարի պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասնթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հայկական
բնանկարի
պատմությանը
և
խոշորագույն
բնանկարիչների
ստեղծագործությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
ուսանողը կիմանա հայ գեղարվեստում բնանկարի
զարգացման
հիմնական փուլերը,
2. խորությամբ կիմանա հայ գեղարվեստում բնանկարով զբաղվեղ բոլոր
նկարիչներին և նրանց ստեղծագործությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գ. Բաշինջաղյանը, Վ. Սուրենյանցը, Ալ. Շիրվանզադեն կերպարվեստի խնդիրների վերաբերյալ: Թեմա 2` Բնանկարը 19-րդ դարի հայ արվեստում: Թեմա 3` Բնանկարը 19-20-րդ դարերի սահմանագծի հայ արվեստում:
Թեմա 4` Բնանկարը 20-րդ դարի սկզբի հայ արվեստում: Թեմա 5` 20-րդ
դարի սկզբի հայ ծովանկարիչների արվեստը: Թեմա 6` Բնանկարը Խորհրդային Հայաստանի գոյության առաջին տասնամյակներում: Թեմա 7` Բնանկարը Խորհրդային Հայաստանում 20-րդ դարի երկրորդ կեսին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/B36. 20-րդ դարի հայ կերպարվեստը (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել 20–րդ դարի հայ արվեստի պատմությանը` նպատակ ունենալով ներկայացնել հայ արվեստի
զարգացման առանձնահատկությունները դարասկզբից մինչ օրս թե´
Հայաստանում, թե´ Սփյուռքում և ցույց տալ հայ ստեղծագործ մտքի տեղն ու
դերը ժամանակաշրջանի համաշխարհային արվեստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դարի արվեստի կարևորագույն երկերը,
2. ծանոթ կլինի 20-րդ դարի գեղարվեստական զանազան կենտրոնների
գործունեության հետ,
3. պատկերացում կունենա 20-րդ դարի հիմնական արվեստագետների
մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` 20–րդ դարի սկզբին Հայաստանում արվեստի տեղական հարուստ
ավանդույթները: Թեմա 2` 20-րդ դարի սփյուռքահայ արվեստը: Թեմա 3` Խորհրդային Հայաստանի արվեստը. Հայրենական պատերազմի տարիներին կերպարվեստի ընթացքը: Թեմա 4` Կերպարվեստի զարգացումը Հայաստանում
20–րդ դարի 50–ական, 60–ական, 70–ական, 80–ական թվականներին: Թեմա
5` «Թիֆլիսյան դպրոցի» ֆենոմենը հայ կերպարվեստում. Ալ. Բաժբեուկ–
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Մելիքյան, Գ. Գրիգորյան– Ջոտտո, Գ. Խաչատրյան, Հ. Անանիկյան, Հ.
Կարալյան, Էլիբեկյանների ընտանիք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B37. Հայ արվեստը գաղթավայրերում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ արվեստի
զարգացումը գաղթօջախներում: Ծանոթացնել տվյալ գաղթավայրերում
ապրող և ստեղծագործող արվեստագետնների ստեղծագործությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա խոշորագույն հայ գաղթավայրերը,
2. ծանոթ
կլինի
տվյալ
կենտրոնների
արվեստագետների
գործունեությանը,
3. կկարողանա ճանաչել հայազգի լավագույն վարպետների կտավներն
ու արվեստի նմուշները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պարսկական գաղութ: Թեմա 2` Պարսկական պոեզիան հայ
արվեստում: Թեմա 3` Ֆրանսահայ իրականությունը: Թեմա 4` Համիդյան
ջարդերը: Ապագա արվեստագետները-Լևոն Թյությունջյան, Արշիլ Գորկի,
Գառզու: Թեմա 5` Ռուսաստանի գաղութը: Բոգդան Սալթանովի արվեստը:
Թեմա 6` Լվովի գաղթօջախը: Բոգուշների ընտանիքի ներդրումը Լվովի
գաղութի զարգացման հարցում: Թեոդոր Աքսենտովիչի արվեստը: Թեմա 7`
Ամերիկյան միջավայրը և հայ արվեստագետները: Հայկ Բադիկյանի
քանդակներ:
Թեմա 8` Եվրոպայի խոշոր ուսումնարաններն ու
ակադեմիաները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
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1105/B38. 20- րդ դարի արևմտաեվրոպական արվեստ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ 20-րդ
դարի
արևմտաեվրոպական
և
ռուսաստանյան
գեղարվեստական
ուղղությունների (մոդեռն ոճ, էքսպրեսիոնիզմ, կուբիզմ, աբստրակցիոնիզմ,
ֆովիզմ, ֆուտուրիզմ, դադաիզմ, սյուրռեալիզմ, պոստմոդեռնիզմ) մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի առանձին գեղարվեստական ուղղությունների ներկայացուցիչների ստեղծագործություններին,
2. կկարողանա արվեստաբանական վերլուծության ենթարկել առանձին
ստեղծագործություններ,
3. կկարողանա ճանաչել և տարբերակել նշանավոր արվեստագետների
ստեղծագործությունները և ոճերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` 1920-60-ական թթ. ճարտարապետությունը, ֆունկցիոնալիզմը
ճարտարապետության մեջ (Բաուհաուզ): Թեմա 2` Նոր մոդեռնիստական ուղղությունները քանդակագործության մեջ:
Թեմա 3` Ֆովիզմը որպես
ուղղություն
ֆրանսիական
գեղանկարչության
մեջ:
Թեմա
4`
Էքսպրեսիոնիզմ: Թեմա 5` Կուբիզմ: Թեմա 6` Ֆուտուրիզմ: Թեմա 7` Դադաիզմ: Թեմա 8` Սյուրռեալիզմ: Թեմա 9` Պոստմոդեռնիստական ուղղությունը
1960-1970 թթ. արվեստում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Կամընտրական առարկաներ
1703/B39. Նոր հունարեն – 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել ընդհանուր նոր
հունարենին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի նոր հունարենի քերականության հիմունքներին և
կծանոթանա հիմնական բառային ֆոնդին,
2. կկարողանա հաղորդակցվել նոր հունարեն լեզվով,
3. ձեռք կբերի նոր հունարենով գրավոր և բանավոր խոսքի հիմնական
հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նոր հունարենի հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում: Թեմա 2` Քերականություն։
Թեմա 3` Հիմնական բառապաշարի,
այնուհետև մասնագիտական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1605/B39. Իտալերեն - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (96 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել և զարգացնել
իտալերեն լեզվով հաղորդակցման համար անհրաժեշտ բանավոր և գրավոր
խոսքի ունակություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իտալերենի հնչյունաբանության և քերականության
ընդհանուր հասկացություններին, ինչպես նաև ընդհանուր գործածական
բառապաշարին,
2. կկարողանա ընթերցել և վերլուծել իտալերենով պարզ տեքստեր,
3. կկարողանա հաղորդակցվել իտալերեն լեզվով մասնագիտական
միջավայրում,
4. ունակ կլինի ուսումնասիրել իտալերեն
լեզվով
մասնագիտական
գրականություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իտալերենի հնչյունական համակարգի առանձնահատկությունները, ուղղախոսական-ուղղագրական նորմերը: Թեմա 2` Իտալերենի
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քերականական համակարգի հիմնական տարրերը: Թեմա 3`Բայի ընդհանուր
բնութագիրը և բայերի դասակարգման սկզբունքները: Թեմա 4` Նախադասության տեսակները և դրանց հիմնական բնութագիրը: Թեմա 5` Ընդհանուր
գործածական բառապաշար:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1605/B39. Իսպաներեն - 1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ուսուցանել ընդհանուր իսպաներեն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իսպաներենի քերականության հիմունքներին և
կծանոթանա հիմնական բառային ֆոնդին,
2. ձեռք կբերի իսպաներենի գրավոր և բանավոր խոսքի հիմնական
հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իսպաներենի հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում:
Թեմա 2` Քերականություն։ Թեմա 3` Հիմնական բառապաշարի, այնուհետև
մասնագիտական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1703/B40. Նոր հունարեն – 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական նոր հունարեն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական մասնագիտական բառապաշարին,
2. ուսումնասիրել նոր հունարեն լեզվով մասնագիտական գրականություն
3. Հաղորդակցվել նոր հունարեն լեզվով մասնագիտական միջավայրում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինեերի ուսուցում: Թեմա 2`
Մասնագիտական գրավոր խոսքի հմտություն: Թեմա 3` Բանավոր մասնագիտական խոսքի ձևավորում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1605/B40. Իտալերեն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել իտալերեն
լեզվով գրավոր և
բանավոր հաղորդակցման հմտություններ, ձևավորել մասնագիտական
գրականությունից օգտվելու կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իտալերենի քերականության հիմունքներին և կծանոթանա
հիմնական բառային ֆոնդին,
2. կկարողանա գրավոր և բանավոր հաղորդակցվել իտալերեն լեզվով,
բառարանի օգնությամբ կատարել թարգմանություններ, օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
3. ունակ կլինի իտալերեն լեզվով հաղորդակցվել մասնագիտական միջավայրում և պատրաստել փոքրիկ զեկուցումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իտալերենի նորմատիվ քերականության հիմնական տարրերը:
Թեմա 2` Ժամանակների համաձայնեցման խնդիրը: Թեմա 3` Ուղղակի և
անուղղակի խոսք: Թեմա 4` Ընդհանուր գործածական և մասնագիտական
բառապաշար: Թեմա 5` Մասնագիտական տերմինների թարգմանության
խնդիրը:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1605/B40. Իսպաներեն – 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական իսպաներեն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի իր մասնագիտության հետ առնչվող հիմնական մասնագիտական բառապաշարին,
2. ձեռք
կբերի
գիտելիքներ`
ուսումնասիրելու
իսպաներենով
մասնագիտական գրականություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինեերի ուսուցում: Թեմա 2`
Մասնագիտական գրավոր խոսքի հմտություն: Թեմա 3` Բանավոր մասնագիտական խոսքի ձևավորում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/B41. Կինոյի պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գեղագիտական
ճաշակ, կինոարվեստի գեղարվեստական և տեխնիկական արտահայտչամիջոցների, նրա պատմության դինամիկայի և հիմնական փուլերի
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ընկալել ֆիլմի կինեմատոգրաֆիկ արժանիքները,
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2. կընկալի պարզապես պրոֆեսիոնալ, տեխնիկապես անթերի արված
ֆիլմի և տաղանդի կնիքը կրող ռեժիսորի կինոերկի տարբերությունը,
3. կկարողանա վերլուծել ֆիլմից ստացած տպավորությունները
կինոլեզվի սպեցիֆիկայի տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Կինոյի նախապատմությունը: Թեմա 2` Համր կինոկատակերգության ժանրը: Թեմա 3` Ռուսական ավանգարդ: Թեմա 4` Գերմանական
էքսպրեսիոնիզմ: Թեմա 5`Համր կինո, առաջին հնչուն ֆիլմերը: Թեմա 6` 30ականների ֆրանսիական «բանաստեղծական ռեալիզմը»: Թեմա 7`
Իտալական
նեոռեալիզմի
մանիֆեստը:
Թեմա
8`
Հեղինակային
կինեմատոգրաֆ. ֆրանսիական «նոր ալիք»: Թեմա 9` Հայ կինոյի հիմնադիր
Համո Բեկնազարյանը: Հայ կինոյի 60-ականների վերելքը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/B41. Երաժշտության պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Երաժշտական արվեստի պատմությանը հիմնական փուլերին, ոճերին,
որոշ տեսական հասկացություններին, խոշոր հեղինակների ժառանգությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կունենա ամբողջական պատկերացում Հայ և արևմտաեվրոպական
երաժշտարվեստի զարգացման ընթացքի և կարևոր դրսևորումների
մասին:
2. Ունակ կլինի համադրելու երաժշտական արվեստի զարգացման
ուղիները և օրինաչափությունները կերպարվեստի զարգացման
ընդհանուր դրսևորումների հետ:
3. Կկարողան տարբերել գեղջկական`
ժողովրդական, ժողովրդամասնագիտացված
և
բուն
մասնագիտացված
/պրոֆեսիոնալ/
երաժշտության տարբերություններն ու առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Երաժշտական արվեստի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2`
Հնագույն շրջանի երաժշտական մշակույթը: Թեմա 3` Հելենիստական, հունա
– հռոմեական շրջանի երաժշտական մշակույթը: Թեմա 4` Հայ միջնադարյան
երաժշտական մշակույթը: Թեմա 5` Հայկական Վերածնության շրջանի
երաժշտական արվեստը: Թեմա 6` Բյուզանդիայի երաժշտական մշակույթը:
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Թեմա 7` Արևմտաեվրոպական միջնադարյան երաժշտական մշակույթը:
Թեմա 8` Վերածնություն: Թեմա 9` «Բարոկկո» շրջանի երաժշտական
մշակույթը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/B42. Ամերիկայի արվեստ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ Ամերիկա
մայր ցամաքի արվեստի, մշակույթի պատմության, փիլիսոփայական և
կրոնական
տեսությունների
կերպարվեստի
և
մշակույթի
հետ
փոխազդեցության խնդիրների, համաշխարհային մշակույթի և արվեստի
պատմության մեջ դրանց տեղի ու ներդրումների, ժամանակակից և արդի
արվեստների հետ ունեցած կապերի և ներգործության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա Ամերիկա մայր ցամաքի արվեստի պատմությունը, պատմամշակութային և կրոնա-փիլիսոփայական առանձնահատկությունները,
2.
կհասկանա այդ Ամերիկա մայր ցամաքի երկրների արվեստի և
մշակույթի
զարգացման
ուղիները,
արվեստի,
կրոնական
տեսությունների,
փիլիսոփայության
դպրոցների
միջև
փոխկապվածության տրամաբանությունը,
3.
կկարողանա կատարել արվեստի պատմության, տեսության վերլուծություն, ստեղծագործությունների գեղարվեստական քննադատություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ամերիկա մայր ցամաքի պատմամշակութային բնութագիրը:
Թեմա 2` Մայաների, ացտեկների, ինկերի ճարտարապետությունը և կերպարվեստը: Թեմա 3` Մեքսիկայի և Պերուի գաղութային շրջանի արվեստը:
Թեմա 4` Մեքսիկայի և Պերուի 20-րդ դարի գեղանկարչությունը: Թեմա 5`
Բրազիլիայի ճարտարապետությունը և կերպարվեստը: Թեմա 6` ԱՄՆ-ի
ճարտարապետությունը և կերպարվեստը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
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1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1105/B42. Հայ դրամագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ գործնական),
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասնթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել տեղեկություններ
հահկական դրամների թողարկման, տեսակների, նյութերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ուսանողը կիմանա հայկական դրամների թողարկման, տեսակների,
նյութերի պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական դրամագիտության համառոտ ակնարկ: Թեմա 2`
Հնագույն դրամներ: Թեմա 3` Հայաստանի Աքեմենյան սատրապների
դրամները: Թեմա 4` Արտաշեսյան դրամներ: Թեմա 5` Տիգրան Մեծի օրոք
թողարկված դրամների տիպային տեսակները: Թեմա 6` Արտավազդ 2-րդի
դրամները: Թեմա 7`Սասանյան դրամներ: Թեմա 8` Հայերեն գրերով առաջին

դրամի թողարկումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր անհատական առաջադրանք (փոքրածավալ
գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:

5. Կրթական այլ մոդուլներ
«Արվեստաբանություն» մասնագիտություն
1104/B01. Պրակտիկա-1 (Հնագիտաազգագրական) (2 կրեդիտ)

2 շաբաթ, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը ճանաչողական է: Նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել
նախնական գիտելիքներ հնագիտական և ազգագրական բնույթի հուշարձանների, կենցաղային, պաշտամունքային, տնտեսական նյութերի վերաբերյալ`
դաշտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. Կկարողանա ճանաչել հնագիտական և ազգագրական հուշարձանների
հիմնական տեսականին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն Երևանի հնագույն ամրոց-բնակավայրերի հետ (Շենգավիթ, Էրեբունի, Կարմիր-Բլուր): Դասախոսություն հին Երևանի ժողովրդական կենցաղի մասին: Թեմա 2` Երևանից դեպի Ողջաբերդ, Հացավան, Գառնի և
Գեղարդ տանող ճանապարհիյն գտնվող պատմա-ճարտարապետական հուշարձանները. ծանոթություն: Հացավանի և Գառնիի ազգագրությունը: Թեմա 3` Հին
Արտաշատի, Դվինի հնագիտական հուշարձանները: Արարատի մարզում վերաբնակված պարսկահայերի ազգագրությունը: Թեմա 4` Աշտարակի և մերձակայքի վաղ և զարգացած միջնադարի քրիստոնեական պաշտամունքային
հուշարձանները: Քաղաքի ազգագրությունը համաձայն Աշտարակի տվյալների:
Թեմա 5` Արուճի և Մաստարայի հնությունները: Այցելություն Սարդարապատի
ճակատամարտի հուշահամալիր և Հայաստանի ազգագրության պետական
թանգարան:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:
1105/B04. Պրակտիկա-1 (Թանգարանային) (4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը ճանաչողական է: Նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել
նախնական գիտելիքներ հնագիտական և ազգագրական բնույթի հուշարձանների, կենցաղային, պաշտամունքային, տնտեսական նյութերի վերաբերյալ`
դաշտում: Ծանոթացնել թանգարանային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ
առանձնահատկություններին և Հայաստանի տարբեր թանգարաններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կունենա պատկերացում թանգարանային առարկաների պահպանության,
վերականգնման աշխատանքների մասին,
2. կկարողանա տիրապետել թանգարանային համակարգերի կառավարման
սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն թանգարանային (մշտական և ժամանակավոր)
ցուցադրության կառուցման մեթոդներին, գիտաֆոնդային աշխատանքներին,
պահպանության
ձևերին
ու
խնդիրներին,
գիտահետազոտական
աշխատանքներին և առանձնահատկություններին, վերականգնողական աշխատանքների ձևերին ու մեթոդներին, գիտական արխիվի կազմակերպման
խնդիրներին: Թեմա 2` Թանգարանային նյութերի բաժանումը խմբերի ըստ
դրանց ֆունկցիաների, թանգարանային առարկաների հիմնական խմբերը ըստ
ցուցադրությունում ունեցած դրանց դերի և ֆունկցիայի. իսկական առարկաներ`
նախօրինակներ, նախօրինակների ճշգրիտ վերարտադրումներ և դրանց գի-
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տական վերակառուցումներ: Թեմա 3` Գիտաօժանդակ նյութեր, թանգարանային
առարկաների հաշվառում. Բովանդակությունը ու խնդիրները: Հաշվառման փուլերը. նախնական հաշվառում, նախնական գիտական մշակում, թանգարանային
ֆոնդի սխեմատիկ դասակարգում, և գիտական գույքագրում: Նախնական հաշվառման կարգը, ակտավորում, առարկաների թանգարանային նկարագրություն:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:

Ամփոփիչ ատեստավորում (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն

«Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
1106/B01. Հայոց պատմություն -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
առաջին
մասի
դասավանդումը
նպատակ
ունի
ծանոթացնել ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և միջնադարի
պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր
առաջացնել
մեր
ժողովրդի
բազմադարյան
պատմության
և նրա
հերոսական
անցյալի
նկատմամբ` շեշտադրումը
դնելով հայոց
պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման վրա:
Կրթության արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց
պատմության հին ու միջին
շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. կկարողանա յուրացնել հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը
հնագույն շրջանում. Հայ ժողովրդի կազմավորումը: Թեմա 2` Հայաստանի
հին շրջանի պատմությունը. Ուրատու (Արարատյան թագավորություն):
Երվանդունիների թագավորությունը: Արտաշեսյանների թագավորությունը:
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Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դդ.: Թեմա 3`
Հայաստանը վաղ միջնադարում. Մեծ Հայքի թագավորությունը 4-րդ դ. և 5-րդ
դ. 1-ին երեսնամյակում: Ազատագրական պատերազմները 5-րդ դ.:
Հայաստանը 6-7-րդ դդ.: Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը
արաբական տիրապետության դեմ 8-9-րդ դդ.: Թեմա 4` Հայաստանը
զարգացած միջնադարում. Հայաստանի Բագրատունիների թագավորությունը: Թոնդրակյան շարժումը: Հայ ժողովրդի պայքարը սելջուկ-թյուրքերի
դեմ:
Զաքարյանների
իշխանությունը:
Հայաստանը
մոնղոլական
նվաճումների ժամանակաշրջանում: Կիլիկիայի հայկական պետությունը:
Հայկական մշակույթը 9-14-րդ դդ.: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում.
Հայաստանը պարսկա-թուրքական պատերազմների թատերաբեմում: Հայ
ազատագրական շարժման առաջին քայլերը: Հայկական մշակույթը 14-ր դ.
կեսեր-17-րդ դ.:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B02.Մշակութաբանության ներածություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութաբանության
առարկայի և
մշակույթ` հասկացության վերաբերյալ: Արմատավորել
համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների,
գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել
համաշխարհային և հայ մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա
գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ «մշակույթ»
հասկացության ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների
մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը,
մշակույթի
ծագման
և
զարգացման
հիմնական
օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր
գիտելիքներ
կունենա
համաշխարհային
և
հայ
մշակույթների պատմական զարգացումների օրինաչափությունների
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Մշակույթի սահմանումները: Մշակույթի էսթետիկական, էթիկական, և ռեսուրսային ընկալումները: Մշակույթը որպես ոչ կենսաբանական
ընդհանրացված գործունեություն և դրա արդյունք: Մշակույթի Թեյլորյան
սահմանումը: Մշակույթի սահմանումները մշակույթն ուսումնասիրող ժամանակակից գիտական համակարգերում (կուլտուրոլոգիա, մշակութային
մարդաբանություն,
մշակութային
հետազոտություններ):
Թեմա 2``
Մշակույթի հիմնական բնութագրերը. ուսանելի, կիսովի, սիմվոլիկ,
համընդգրկուն, փոխկապակցված, ադապտացվող: Թեմա 3`` Մշակույթի
աստիճանները. միջազգային, ազգային (էթնիկ, մետաէթնիկ, ենթաէթնիկ),
ենթամշակույթներ: Ունիվերսալը, ընդհանուրը և մասնավորը մշակույթում:
Բնությունը և մշակույթը: Թեմա 4` Էթնոցենտրիզմ: Մշակութային
ռելյատիվիզմ:
Հանդուրժողականություն:
Մշակույթը
և
մարդու
իրավունքները: Թեմա 5` Մշակույթի կատեգորիաները. եռամաս և քառամաս
բաժանումներ: Մշակույթ և քաղաքակրթություն: Մշակույթի գործառույթները:
Թեմա 6՝ Մշակութային փոփոխությունների մեխանիզմները. դիֆուզիա,
ակուլտուրացիա, հայտնագործություն: Մշակույթը և գլոբալացումը: Հայ
մշակույթի ընդհանրական բնութագիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1403 /B03. Համաշխարհային գրականության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ և համաշխարհային
գրականությունը,
գրական
երկերի
ժանրային
առանձնահատկությունները, զարգացման ուղղությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ
և համաշխարհային գրականության ժանրերը,
զարգացման հիմնական ուղղությունները, պատմական դեպքերի
արտացոլումը գրականության մեջ,
2. կհասկանա գրական ստեղծագործությունների գաղափարական
առանձնահատկությունները,
գրական
երկերի
պատմականհասարակական դերը.
3. կկարողանա կատարել գրականագիտական վերլուծություններ և
ուսումնասիրություններ։
Բովանդակությունը.
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Թեմա
1`
Գրականությունը
արվեստների
համակարգում.
գրականությունը որպես հոգեբանության և պատմահասարակակական
իրադարձությունների արտահայտիչ։ Թեմա 2` Հայ և համաշխարհային հին
գրականություն։ Թեմա 3` Հայ և համաշխարհային միջնադարյան
գրականությունը. վերածնունդ։ Թեմա 4` Հայ և համաշխարհային նոր
գրականությունը։ Թեմա 5` Հայ և համաշխարհային նորագույն գրականությունը։ Թեմա 6` Գրական ուղղություններ և հոսանքներ։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B04.Նախնադարյան հասարակության պատմություն և մշակույթ
(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ
համաշխարհային մշակույթի ձևավորման վաղ շրջանի վերաբերյալ, տալ
համապատասխան մասնագիտական տեղեկատվություն, ծանոթացնել այդ
ժամանակաշրջանի
մշակույթի
ուսումնասիրման
մասնագիտական
մեթոդաբանությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Համապարփակ գիտելիքներ կունենա համաշխարհային մշակույթի
ձևավորման վաղ շրջանի վերաբերյալ գիտության մեջ առկա, և
ամենատարածված տեսությունների մասին,
2. Ծանոթ կլինի մարդկային հասարակության վաղ շրջանի մշակույթի
կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի
ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. Ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և
խնդիրները: Մշակույթը որպես մարդկային հասարակության հիմնական
առանձնահատկություն:
Թեմա 2` Նախնադարյան հասարակության
պատմություն և մշակույթ: Չ. Դարվին: Թեմա 3` Նախնադարյան
հասարակության մշակույթի ձևավորման առանձնահատկությունները,
կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Հ. Լ.
Մորգան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B05. Հայոց պատմություն -2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի
ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը:
Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային - ազատագրական
շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների
պատմության վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման
կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3- րդ
հանրապետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի
սխալներից,
3. կկարողանա
իր
գիտելիքները
լայնորեն
օգտագործել
իր
աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ
դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության
հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգայինազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ դ. սկիզբ):
Հայկական
հարցի միջազգայնացումը: Ազատագրական խմբակներն ու
կազմակերպությունները:
Հայ
քաղաքական
կուսակցությունների
ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3`
Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ Եղեռնը: Հայաստանը 1917 թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը:
Թեմա 4` Հայկական մշակույթը (17-րդ դ. կեսեր- 20-րդ դ. սկզբներ): Թեմա 5`
Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ.: Թեմա 6` Խորհրդային
Հայաստանը
1920-1991
թթ.:
Թեմա
7`
Հայաստանի
երրորդ
հանրապետությունը: Թեմա 8` Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը:
Թեմա 9` Հայկական մշակույթը 20-21- րդ դդ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B06.Մշակույթը
հումանիտար
համատեքստում (5 կրեդիտ)

և

սոցիալական

գիտությունների

Շաբաթական 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակը մշակույթի ուսումնասիրության առումների, մեթոդների և մեթոդաբանության հետ կապված հարցերի վերաբերյալ ընդհանուր գիտելիքների ծանուցումն է: Դասընթացում անդրադարձ է կատարվում մշակույթի
ուսումնասիրության պատմությանը, մշակութաբանական հիմնական հասկացությունների բովանդակությանը և ծագման հանգամանքներին, ինչպես նաև
արդի փուլում մշակույթն ուսումնասիրող հումանիտար գիտությունների առջև
ծառացած խնդիրների քննությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա որոշակի համապարփակ գիտելիքներ «մշակույթ» երևույթի բովանդակության, կառուցվածքի և գործառույթների մասին,
2. կտիրապետի մշակութաբանական և հարակից հումանիտար գիտություններում մշակութային ֆենոմենների համար կիրառվող ամենաընդհանուր
հասկացություններին, սահմանումներին և մոտեցումներին,
3. կունենա ընդհանուր գիտելիքներ հումանիտար և սոցիալական գիտությունների զարգացման և դրանցում մշակութային ֆենոմենների
ուսումնասիրության արդի միտումների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Մշակութային գործունեության բազմազանությունը և առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ընդհանուր և Նեղ /մասնագիտացված/ մշակութաբանական գիտություններ: Ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, մեթոդաբանությունը, հիմնական հասկացությունները և խնդիրները: Թեմա 3` Մշակույթն ուսումնասիրող հարակից գիտություններ: Ուսումնասիրության օբյեկտը,
առարկան, մեթոդաբանությունը, հիմնական հասկացությունները և խնդիրները:
Թեմա 4` Մշակութաբանության ուղղությունները` ֆունդամենտալ և կիրառական մշակութաբանություն: Թեմա 5` Մշակույթի հետազոտությունները հեռանկարում: Թեմա 6 ՝ Մշակույթի կառուցվածքը: Թեմա 7` Մշակույթը որպես համակարգ: Թեմա 8` Մշակույթի գործառույթները: Թեմա 9` Մշակութաբանությունը և արդի մշակութային գործընթացները: Թեմա 10` Մշակութաբանությունը
և մշակույթն ուսումնասիրող գիտությունները: Թեմա 11` Համաշխարհային և
հայկական մշակույթի պատմության պարբերացումը:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B07. Հայաստանի մշակույթը Հին Արևելքի մշակույթի համատեքստում (5
կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հայ մշակույթի ձևավորման վաղ
շրջանը, սկսած քարի դարից մինչև մ.թ.ա. 1-ին հազ. կեսը: Ըստ այդմ,
դիտարկվում են հայկական լեռնաշխարհի քարեդարյան և բրոնզ-երկաթի
դարաշրջանի մշակույթները Հին Արևելքի համաժամանակյա մշակույթների
համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հայ մշակույթի պատմության ուսումնասիրության առարկայի և
հիմնական խնդիրների մասին,
2. Հայկական լեռնաշխարհում վաղնջական ժամանակներից մինչև մ.թ.ա. 1ին հազ. կեսը գոյություն ունեցած հնագիտական մշակույթների
վերաբերյալ,
3. Հին Արևելքի համաժամանակյա մշակութային պատկերի
և այդ
համատեքստում զանազան մշակույթների փոխառնչությունների մասին,
4. վերլուծել վաղ շրջանի հայ մշակույթի կառուցվածքային բաղադրիչները,
կտիրապետի վաղ շրջանի հայ մշակույթի տիպաբանությանը, Հին
Արևելքի համաժամանակյա մշակույթներին, հայ մշակույթի ծագման և
զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ հիմնական գիտական
մոտեցումներին,
5. կողմնորոշվել հին մշակույթի հուշարձանի կամ երևույթի ինքնուրույն
նկարագրության և բնութագրման հարցերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Հին Արևելք» հասկացության մշակութաբանական և ժամանակագրական սահմանումը: Թեմա 2` Հինարևելյան քաղաքակրթությունների ձևավորման նախադրյալները: Թեմա 3` Հինարևելյան մշակույթների ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 4` Հինարևելյան մշակույթի զարգացումը, անկումը և փոխակերպումը: Թեմա 5` Հայկական լեռնաշխարհն իբրև հնագույն մշակույթների
ձևավորման օրրան: Թեմա 6` Հայաստանի Քարի դարի և Պղնձեքարիդարի
մշակույթ: Թեմա 7` Հայաստանի բրոնզեդարի պարբերաշրջանի մշակույթը,
ձևավորման
առանձնահատկությունները:
Թեմա
8`
Մշակութային
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փոխառնչությունները հինարևելյան մշակույթների հետ: Թեմա 9` Հայաստանի
երկաթի դարի պարբերաշրջան, հուշարձանները, տեսական խնդիրները: Թեմա
10` Ուրարտուի /Վանի թագավորություն/ մշակույթը, հուշարձանները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/B08. Գրաբար (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (80 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի հնչյունական. բառային և քերականական իրողությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, բառային և քերականական
հատկանիշները,
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը.
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական,
բառապաշարային և քերականական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրաբարը՝ որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդհանուր առանձնահատկությունները։ Թեմա 2` Գրաբարի հնչյունական համակարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ։ Թեմա 3` Գրաբարի դերբայները։
Թեմա 4` Գրաբարի խոնարհման համակարգը։ Թեմա 5` Գրաբարի անվանական
հոլովումը։ Թեմա 6` Գրաբարի դերանվանական հոլովումը։ Թեմա 7` Ածական
անուն. ածականների համեմատության աստիճանների կազմությունը։ Թվականը
գրաբարում։ Թեմա 8` Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները։ Գրաբարի
հոդերը։ Գրաբարի շաղկապները։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում
է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում (թեսթ): Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում (թեսթ): Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B09. Եվրոպայի և Մերձավոր Արևելքի միջնադարյան մշակույթ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է`ուսանողին
տալ
կայուն
գիտելիքներ
միջնադարյան համաշխարհային մշակույթի վերաբերյալ, ներկայացնել միջնադարյան եվրոպական, բյուզանդական և արաբական քաղաքակրթությունների
բնութագիրը, դրանց դերը համաշխարհային մշակույթում, ինչպես նաև տալ
Արևելք-Արևմուտք միջմշակութային համեմատականը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. համապարպակ գիտելիքներ միջնադարյան համաշխարհային մշակույթի
վերաբերյալ,
2. գիտելիքներ միջնադարյան Եվրոպայի, Բյուզանդիայի և Արաբական
Արևելքի դերակատարության մասին համաշխարհային
քաղաքակրթության առաջընթացում,
3. միջնադարյան մշակութային իրականությունը մշակութաբանորեն
վերլուծելու,
4. տարբերակելու միջնադարի տարբեր քաղաքակրթությունների և
մշակույթների առանձնահատկությունները,
5. Արևելք-Արևմուտք միջմշակութային համեմատականի համատեքստում
վերլուծել տարբեր մշակույթների փոխառնչություններն ու
փոխազդեցությունները,
6. կկարողանա ինքնուրույն ճանաչել, նկարագրել և բնութագրել Եվրոպայի,
Բյուզանդիայի և Արաբական Արևելքի մշակությաին այս կամ այն
հուշարձանը կամ երևույթը,
7. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջնադար հասկացության մշակութաբանական սահմանումը և
միջնադարյան մշակույթի փուլերը: Թեմա 2` Վաղ միջնադարյան մշակույթի
բնութագիրը: Թեմա 3` Բյուզանդիայի մշակույթը 4-9-րդ դդ.: Թեմա 4`
Միջնադարյան
Արևմտյան
Եվրոպայի
մշակույթի
ձևավորման
առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Բյուզանդիայի մշակույթը 10-15-րդ դդ.:
Թեմա 6` Արևմտյան Եվրոպայի մշակույթը Վերածննդի շրջանում: Թեմա 7`
Արաբական Արևելքի քաղաքակրթության մշակութաբանական նկարագիրը:
Թեմա 8` Արաբիա և արաբներ. Արաբների ախաիսլամական մշակույթը: Թեմա 9`
Իսլամի ծագման նախադրյալները. Մուհամեդը նոր կրոնի հիմնադիր: Թեմա 10`
Արաբական
մշակույթի
տարածման
փուլերը
և
տարածքային
առանձնահատկությունները: Թեմա 11` Միջնադարյան Արաբական Արևելքի
մշակութային և աշխարհայացքային դրսևորումները արդի փուլում: Թեմա 12`
Արևելք-Արևմուտք միջմշակութային համեմատականը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B10. Հայ մշակույթը Անտիկ մշակույթի համատեքստում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գրավոր, վիմագրական և հնագիտական
սկզբնաղբյուրներից քաղած տվյալների օգնությամբ ուսանողներին տալ հիմնավոր իմացություններ վաղհայկական և անտիկ դարաշրջանների Հայաստանի
մշակույթի նյութական և հոգևոր բնագավառների բոլոր կարևոր դրսևորումների,
հարևանների հետ ունեցած մշակութային բազմազան փոխառնչությունների
արդյունքների վերաբերյալ: Ինչպես նաև` տարաբնույթ սկզբնաղբյուրներից
քաղած նյութի օգնությամբ ուսանողներին տալ հիմնավոր իմացություններ
Մերձավոր և Միջին Արևելքում, Արևելյան Եվրոպայում և Միջերկրածովի ավազանում զարգացած անտիկ մշակույթի նյութական և հոգևոր բնագավառների
բոլոր կարևոր դրսևորումների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հին Հայաստանի մշակույթի բոլոր կարևոր նյութական և
հոգևոր բնագավառներին, հին Հայաստանի և Մերձավոր Արևելքի
ժողովուրդների մշակութային ընդհանրություններին և հայ հին
մշակույթի առանձնահատկություններին,
2. կծանոթանա անտիկ աշխարհի մշակույթի բոլոր կարևոր
ասպարեզներին,
3. կողմնորոշվել հին հայերի մշակույթի զարգացման մեխանիզմների մեջ,
4. համաշխարհային մշակույթի գանձարանից ճանաչելով առանձնացնել և
ավելի խոր ուսումնասիրել հին Հայաստանի մշակույթի զանազան
բնագավառները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բնության և մշակույթի կապը հին Հայաստանում: Թեմա 2` Հին
Հայաստանի սնունդը և խմիչքն ըստ աղբյուրների: Թեմա 3` Մշակութային
ալիքները հելլենիստական Հայաստանի շրջանակներում: Թեմա 4` Հելլենիստական Հայաստանի քաղաքաշինությունը: Թեմա 5` Քաղաքային և
ավանդական մշակույթները և նրանց փոխհարաբերությունը հին Հայաստանում:
Թեմա 6` Հին Հայաստանի ռազմարվեստը: Թեմա 7` Հին հայկական հագուստը:
Թեմա 8` Հայոց արքայի պաշտամունքը: Թեմա 9` Արձանը և կավե արձանիկը
հին հայերի կենցաղում և մշակույթում: Թեմա 10` Հին հայկական մշակույթի
կապը հին Արևելքի հետ: Թեմա 11` Հին և միջնադարյան Հայաստանի մշակույթների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 12` Հին
Հայաստանի օտարալեզու վիմագրերի մշակութային արժեքը: Թեմա 13`
Հայաստանը հնագույն քարտեզներում: Թեմա 14` Հայ հին մշակույթը և
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համաշխարհային քաղաքակրթությունը: Թեմա 15` Հունական քաղաքակրթության և մշակույթի ձևավորումը: Թեմա 16` Դասական հունաստանի մշակույթը:
Թեմա 17` Հելլենիստական աշխարհի մշակույթը: Թեմա 18` Հին Իտալիայի և
հնարապետական Հռոմի մշակույթը: Թեմա 19` Հռոմեական կայսրության կենցաղն ու մշակույթը: Թեմա 20` Անտիկ աշխարհի արևելյան տարածաշրջանների
մշակույթը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B11. Հին աշխարհի և միջին դարերի պատմություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հիմընդգրկուն
գիտելիքներ համաշխարհային պատմության ընթացքի վերաբերյալ, որպեսզի նա
կարողանա համաշխարհային մշակույթի իրողությունները համադրել կոնկրետ
պատմական դարաշրջանների ծիրում: Դասընթացի այս հատվածն ընդգրկում է
համաշխարհային պատմության հին և միջնադարյան շրջափուլերը: Այն
ներկայացնում է մարդկության անցումը նախնադարից դեպի հինարևելյան,
ապա անտիկ և միջնադարյան քաղաքակրթություններ, ինչը հնարավորություն է
տալիս ոչ միայն բացահայտել յուրաքանչյուր կոնկրետ շրջափուլի
ժամանակատարածային և պատմական բովանդակությունը, այլ նաև՝
քաղաքակրթական տիպաբանությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Հին Արևելյան, Անտիկ և Միջնադարյան քաղաքակրթությունների
տիպաբանության և դրանց հիմնական հատկանիշների վերաբերյալ,
2. վերոնշյալ քաղաքակրթություններից յուրաքանչյուրի կառուցակազմիկ
բաղադրիչների, պատմական զարգացման առանձին շրջափուլերի և
դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
3. դասընթացի շրջանակում դիտարկվող յուրաքանչյուր երկրի քաղաքական,
ընկերային, տնտեսական, մշակութային պատմության հիմնական
փաստերի և իրողությունների, պատմական դեմքերի (պերսոնալիաների)
վերաբերյալ,
4. հստակ պատկերացնել և ներկայացնել հինարևելյան, անտիկ և
միջնադարյան քաղաքակրթությունների տիպաբանությունը, դրանց
բովանդակային և հաստատութենական կառուցվածքը,
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5. առանձին դեպքերը, իրադարձությունները, պատմական անհատականությունների գործունեությունը դիտարկել ընդհանուր պատմական,
իսկ երբեմն էլ՝ քաղաքակրթական համատեքստում,
6. մշակույթի իրողությունները ճիշտ համակցել կոնկետ պատմական
դարաշրջանի հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Համաշխարհային պատմության հին և միջին
դարեր հասկացությունը, դրանց տիպաբանական առանձնահատկությունները:
Թեմա 2` Դասընթացի բաղադրամասերը, ժամանակագրական և տարածական
սահմանները: Թեմա 3` Լոկալ և գլոբալ քաղաքակրթությունների տեսությունը
որպես
դասընթացի
մեթոդաբանական
հիմք,
քաղաքակրթությունների
զարգացման շրջափուլերը և ռիթմերը: Թեմա 4` Հին Արևելքի պատմություն: Հին
Արևելքի
պատմության
ներածություն:
Թեմա 5` Հին Միջագետքի
քաղաքակրթություններ (Շումեր, Աքքադ, Բաբելոն, Ասորեստան), Հին Եգիպտական քաղաքակրթությունը, Հին Հնդկական քաղաքակրթությունը, Հին Չինական քաղաքակրթությունը, Խեթական քաղաքակրթությունը, Հին Իրանական
քաղաքակրթությունը, Արևելյան Միջերկրածովքի քաղաքակրթությունները
(Սիրիա, Փյունիկիա, Պաղեստին): Թեմա 6`Հին Հունաստանի պատմություն:
Մինոսյան և Միկենյան քաղաքակրթություններ: Թեմա 7` Մութ դարեր կամ
Հոմերոսյան դարաշրջան: Հունաստանը Արքաիկ դարաշրջանում: Թեմա 8`
Դասական դարաշրջան: Հելլենիստական դարաշրջան:
Թեմա 9` Հին Հռոմի պատմություն: Վաղ Հռոմը և Իտալիան: Էտրուսկյան
քաղաքակրթությունը: Թեմա 10` Հռոմն արքայական դարաշրջանում: Հռոմեական Հանրապետության կայացումը: Հռոմեական Միջերկրածովյան
տերության ստեղծումը: Թեմա 11` Հանրապետության ճգնաժամը և Քաղաքացիական պատերազմները: Հռոմը վաղ կայսրության՝ պրինցիպատի
դարաշրջանում: Ուշ հռոմեական կայսրությունը՝ Դոմինատ: Թեմա 12` Միջին
դարերի պատմության պարբերացման հիմնախնդիրը: Ավատատիրություն
հասկացությունը: Եվրոպան վաղ միջնադարում (5-11-րդ դդ.): Թեմա 13` Վաղ
ավատատիրության հասարակական կառույցը և տիպաբանությունը: Բյուզանդական տերությունը 5-11-րդ դդ.: Թեմա 14` Արևմտյան Եվրոպան 5-11-րդ
դդ.. վաղ ավատատիրական պետությունները: Թեմա 15` Եկեղեցին վաղ
միջնադարում: Եվրոպան զարգացած միջնադարում (11-15-րդ դդ.): Թեմա 16`
Զարգացած միջնադարի հասարակական կառույցը և տիպաբանությունը:
Միջնադարյան քաղաքը: Թեմա 17` Արհեստը միջնադարյան քաղաքում:
Եկեղեցին և նրա կազմակերպությունը 11-15-րդ դդ.: Թեմա 18` Խաչակրաց
արշավանքները: Կենտրոնացված պետությունները 11-15-րդ դդ.: Թեմա 19`
Վերածննունդ: Հումանիզմ: Թեմա 20` Ռեֆորմացիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
1104/B12. Հնագիտության (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է hայ և համաշխարհային հնագիտության կարևոր
գյուտերի և տեսական նվաճումների վերաբերյալ աղբյուրներից քաղած նյութի
օգնությամբ ուսանողներին տալ նախնական իմացություններ հնագիտության
հիմնական հասկացությունների, Հայաստանի և արտերկրի կարևորագույն
հնագիտական մշակույթների և հնագիտության պեղման ու թվագրման
ավանդական ու նոր եղանակների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Հայաստանի և Եվրասիայի հնագիտության բոլոր կարևոր գյուտերի,
մշակույթների և հնավայրերի մասին,
2. Հայաստանի,
և Եվրասիայի հնագիտական պարբերացման և
մշակույթների թվագրման վերաբերյալ,
3. հասկանալ հնագույն, հին և միջնադարյան Հայաստանի ու հարակից
երկրների
մշակույթների
ու
հասարակությունների
զարգացման
մեխանիզմները և առանձնահատկությունները,
4. հասկանալ հնագիտական ուսումնասիրության հիմնական խնդիրները և
եղանակները,
5. հասկանալ պատմության և մշակույթի ժամանակագրության ստեղծման
սկզբունքները,
6. տարազատել զուգահեռ և տարաժամանակյա զարգացող տեղական և այլ
մշակույթների ընդհանուրն ու առանձնահատուկը,
7. ինքնուրույն կողմնորոշվել տարբեր ժողովուրդների և երկրների հնագույն,
հին և միջնադարյան մշակույթների բնութագրերի մեջ,
8. օգտվել Հայաստանի և Եվրասիայի տարաբնույթ հնագիտական
սկզբնաղբյուրներից և դրանք օգտագործել ապագա մասնագիտության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հնագիտության առարկան և խնդիրները: Թեմա 2` Հնագիտական
հուշարձանների տեսակները: Թեմա 3` Հայաստանի և Մերձավոր Արևելքի
նախնադարի
հնագիտությունը:
Թեմա 4` Հայկական լեռնաշխարհի
վաղերկրագործական գոտիները: Թեմա 5` Արգավանդ կիսալուսնի տարածքում
արված առաջին խոշոր հայտնագործությունները: Թեմա 6`
Հայաստանի
հնագույն վաղերկրագործական անասնապահական մշակույթը: Թեմա 7`
Մերձավոր և Միջին Արևելքի վաղերկրագործական մշակույթների ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 8` Միջագետքի VI-III հազարամյակների հնագիտական
պարբերացումը: Թեմա 9` Փոքր Ասիայի VI-III հազարամյակների հնագույն
մշակույթների պարբերացումը: Թեմա 10` Վաղբրոնզի դարաշրջանի Հայաս-
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տանը Կուր-Արաքսյան մշակույթի շրջանակներում: Թեմա 11` ԹռեղքՎանաձորյան մշակոյթ: Թեմա 12` Կարմիրվանքի Կարմիրբերդյան հնագիտական մշակույթ: Թեմա 13` Մեծամոր-Լճաշենյան մշակույթ: Վաղ Երկաթի
ժամանակաշրջանի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 14` Ուրարտական տերության քաղաքների հնագիտությունը. Տուշպա: Էրեբունի: ԿարմիրԲլուր:
Հայաստանի վաղկայկական դարաշրջանի հնագիտական հուշարձանները.
Հելլենիստական Հայաստանի քաղաքների պեղումները: Թեմա 15` Անտիկ
Հայաստանի դամբարանների պեղումները: Թեմա 16` Միջին Ասիայի անտիկ
դարաշրջանի հնագիտական հուշարձանները. Քուշանական թագավորություն:
Թեմա 17` Ամուդարիայի գանձը: Թեմա 18` Միջնադարյան Անիի պեղումների
հիմնական արդյունքները: Թեմա 19` Դվինի վաղմիջնադարյան հուշարձանները:
Թեմա
20`
Միջնադարյան
Հայաստանի
այլադավան
բնակչության
դամբարանները: Թեմա 21` Միջնադարյան Հայաստանի ամրոցներն ու
դղյակները: Թեմա 22` Դաշտային հնագիտության սկզբունքները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1107/B13. Մշակույթի սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համապարփակ գիտելիքներ
«Մշակույթի սոցիոլոգիա» գիտակարգի մասին, ծանոթացնել վերջինիս մեջ
ընդունված հետազոտական ու վերլուծական մեթոդներին և եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիոլոգիական գիտակարգում մշակույթի վերաբերյալ
կուտակված մեթոդական փորձն ու գիտելիքները,
2. կտիրապետի
մշակույթ-սոցիոլոգիա
գիտակարգրի
փոխառնչություններին, հիմնական հասկացություններին,
3. համապարփակ գիտելիքներ կունենա հայ մշակույթի զարգացման հին
շրջանի վերաբերյալ գիտության մեջ առկա և տեսությունների, ինչպես նաև
հնագիտական նյութի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մշակույթի սոցիոլոգիայի ծագումն ու ձևավորումը, խնդիրները:
Թեմա 2`Քննադատական տեսության մշակութային հայեցակարգը: Թեմա 3`
Առօրեականության սոցիոլոգիա և էթնոմեթոդոլոգիա: Թեմա 4`Պ. Բուրդիեի
սոցիոլոգիական հայացքները: Թեմա 5` Սոցիալական գործընթացների
մեկնաբանության այլընտրանքային փորձեր: Թեմա 6`Պոստստրուկտուրալիզմը,
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պոստֆունկցիոնալիզմը և պոստմոդեռնիազմը: Թեմա 7` Հասարակության շարժընթացը ժամանակի ու տարածության մեջ: Թեմա 8` Մշակույթը և
հասարակության կառուցվածքը: Թեմա 9` Հասարակության մշակութային միասնականության հիմնախնդիրը: Թեմա 10` Մշակութային փորձի ձևավորումը և
յուրացումը: Թեմա 11` Մշակութայնացման գործընթացը: Թեմա 12`
Մշակութային փորձի փոխանցման սոցիալական ձևերը և միջսերնդային եղանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B14. Ազգագրություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել աշխարհի բնակչության (այդ թվում
նաև հայերի) էթնոլեզվադավանական, ժողովրդագրական և մարդաբանական
դասակարգման, էթնոմշակութային շրջանացման հիմնական սկզբունքները,
էթնոսի
մշակույթի
կառուցվածքաբանական
հիմնական
մոդելները,
ներկայացվում է «էթնիկ մշակույթ», «էթնոսի մշակույթ», ինչպես նաև «էթնիկ
ինքնություն»,
«մշակութային
ինքնություն»
հասկացությունների
հարաբերակցությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. աշխարհի բնակչության էթնոլեզվադավանական, ժողովրդագրական և
մարդաբանական կազմի, էթնոմշակութային շրջանացման հիմնական
սկզբունքների մասին,
2. դասդասել ժամանակակից աշխարհում ընթացող էթնոմշակութային
գործընթացները,
3. հասկանալ գլոբալիզացիոն գործընթացների ազդեցությունը էթնիկ
մշակույթների զարգացման վրա, էթնիկ հակամարտությունների
կանխարգելման ուղիները,
4. ինքնուրույն նկարագրել և բնութագրել ազգագարական իրողությունը
կամ երևույթը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազգագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան և տեղը
գիտությունների համակարգում: Թեմա 2` Աշխարհի ժողովուրդների
դասակարգման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3` Էթնիկ գործընթացներն
արդի աշխարհում: Թեմա 4` «Էթնիկ ինքնություն» և «մշակութային ինքնություն»
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հասկացությունները. դրանց էությունը, տեսակները և դրսևորման ձևերը: Թեմա
5` Միջէթնիկ հարաբերություններն արդի աշխարհում: Թեմա 6`Հայ ժողովրդի
էթնոլեզվական, էթնոմշակութային և մարդաբանական բնութագիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
1306/B15. Հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հոգեբանության
հարցադրումների և կատեգորիաների հետ, տալ ընդհանուր պատկերացում
դրանց պատմության, ստեղծագործական գործունեության դետերմինանտների,
մասնագիտական հարցադրումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության որպես տեսական համակարգի առաջացման և
պատմական զարգացման ներքին տրամաբանությունը,
2. կհասկանա հոգեբանական հիմնահարցերի առանձնահատկությունները,
3. կունենա պատկերացում նշված գիտակարգերի հիմնական ուղղությունների և կենտրոնական հասկացությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հոգեբանություն գիտակարգի ձևավորումը, զարգացումը: Թեմա 2`
Հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան, հիմնախնդիրները: Թեմա 3`
Մշակույթ և հիմնախնդիրները: Թեմա 4` Անձի խնդիրը մշակութաբանության
մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1է:
1107/B16. Բանագիտության հիմունքներն և հայ բանագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
բանահյուսության անվանումների ու հատկանիշների, բանագիտության
սկզբնավորման ու զարգացման պատմության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հայ բանագիտության անցած պատմական ուղու մասին,
2. ժանրային ամբողջական համակարգի մասին,
3. կատարել հայ բանագիտությանը վերաբերող տարբեր խնդիրների
վերլուծություն,
4. ճիշտ
պատկերացում
ունենալ
ընդհանուր
բանագիտության
տեսության և պատմության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բանագիտությունը գիտակարգ է, որը ուսումնասիրում է
ժողովրդական բանահյուսությունը: Թեմա 2` Հայ բանագիտության ձևավորման պատմությունը: Թեմա 3` Բանագիտության ժանրերը և դրանց մշակութաբանական առումները: Թեմա 4` Բանահյուսական բնագրերը: Թեմա 5` Էպոսի
ժանրը որպես մշակութային երևույթ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B17. Մշակույթի փիլիսոփայություն և գեղագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է «Մշակույթի փիլիսոփայություն»-ը քննարկել
մշակույթի փիլիսոփայական և գեղագիտության կտրվածքներով: Տարբերակել
մշակույթի փիլիսոփայական, կոնկրետ գիտական և մշակութաբանական
մեկնաբանությունները, օգտագործել փիլիսոփայական հասկացություններն ու
հայեցակարգերը կոնկրետ մշակութաբանական հետազոտություններում որպես
մեթոդաբանական
հիմք,
համեմատել
ու
համադրել
տարբեր
տարածաշրջաններում ու մշակույթներում հանդիպող երևույթները մշակույթի
փիլիսոփայության ընդհանրական մոտեցումների տեսանկյունից, վերլուծել և
համեմատել գեղագիտական տարբեր իդեալները մարդկության պատմության
ընթացքում և արդի մշակութային բազմազանության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. մշակույթի փիլիսոփայական իմաստավորման վերաբերյալ,
2. մշակույթի որպես մարդու ինքնաստեղծման արտաքին և ներքին
հանգամանք լինելու մասին,
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3. հոգևոր մշակույթի տարրերի հասարակական դերի ու մարդաստեղծ
նշանակության վերաբերյալ,
4. «գեղագիտական իդեալ» հասկացության և հասարակության
պատմության տարբեր դարաշրջաններում դրա փոխակերպումների
մասին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մշակույթի փիլիսոփայություն, մշակույթի մասին կոնկրետ
գիտություններ և մշակութաբանություն: Թեմա 2` «Մշակույթ» հասկացության
ծագումնաբանական, պատմա-փիլիսոփայական վերլուծություն: Թեմա 3`
Մշակույթի նախափիլիսոփայությունը Հին աշխարհում, միջնադարում և նոր
դարաշրջանում. «Ժեն», «Պայդեյա», «Տեխնե», «Կուլտուրա Անիմի» և
«Էկզեգետիկա» հասկացությունները: Թեմա 4` Մշակույթի ընկալումը դասական
փիլիսոփայությունում. Հերդեր, Ռուսսո, Կանտ, Շիլլեր, Հեգել: Թեմա 5`
Մշակույթի ոչ դասական արդի փիլիսոփայություն. Նիցշե, Ֆրոյդ, Բերգսոն,
Օրտեգա-ի-Գասետ, Ֆրոյդ, Յունգ և այլն: Թեմա 6` Գեղեցիկի հասկացությունը,
իդեալ և գեղագիտական իդեալ: Թեմա 7` Ճաշակ և ոճ: Գեղագիտական իդեալի
փոխակերպումները պատմության ընթացքում: Թեմա 8` Անտիկ, միջնադարյան
և վերածննդի գեղագիտական իդեալների համեմատական վերլուծություն: Թեմա
9` Նոր դարաշրջանի գեղագիտական իդեալներ. Կլասիցիզմ, մանյերիզմ,
բարոկկո, ռոկոկո, ռոմանտիզմ, ռեալիզմ: Թեմա 10` Մոդեռն ոճեր և դրանց
հասարակական ազդեցության խնդիրը. Իմպրեսիոնիզմ, պոստիմպրեիոնիզմ,
էքսպրեսիոնիզմ, աբստրակցիոնիզմ, կուբիզմ, սյուրռեալիզմ, ֆուտուրիզմ և այլն:
Թեմա 11` Գեղեցիկի հայկական իդեալի կառուցակցման հիմնախնդիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B18. Հայ միջնադարյան մշակույթ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայ միջնադարյան
մշակույթի պատմությանը, ներկայացնել միջնադարյան մշակույթի և
մասնավորապես հայ մշակույթի սկզբունքներն, առանձնահատկություններն ու
ինքնատիպությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կիմանա

հայ
միջնադարյան
մշակույթի
զարգացման
օրինաչափությունների և մեխանիզմների մասին,
2. կծանոթանա աշխարհընկալման հիմնական համալիրների և դրանց
պատկերագրական համակարգերի մասին,
3. կկարողանա հասկանալ միջնադարյան սիմվոլիկ լեզուն ու
մտածելակերպը,
4. ինքնուրույն նկարագրել, բնութագրել և ներկայացնել հայ միջնադարյան
մշակույթի առանձին հուշարձանները, համալիրներն ու երևույթները,
5. ազատորեն օգտվել հայ միջնադարյան մշակույթի առկա հարուստ
նյութական և վիրտուալ շտեմարանների տեղեկատվությունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայ միջնադարյան մշակույթը, էությունն ու ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 2`Խորհրդանշական ընկալումները: Թեմա 3` Քրիստոնեության տարածումը: Թեմա 4` Գիրը և դպրությունը: Թեմա 5` Նկարազարդ
ձեռագիր գիրքը: Թեմա 6` Միջնադարյան տաճարն ու նրա խորհրդաբանությունը: Թեմա 7` Եկեղեցական ծեսը: Թեմա 8` Պատկերների պաշտանմունքը: Թեմա 9` Գույնի խորհրդաբանությունը: Թեմա 10` Միջնադարյան
քաղաքներն, արհեստներն ու առևտուրը: Թեմա 11` Կոթող և խաչքար: Թեմա 12`
Միջնադարյան հայ մշակույթը գաղթոջախներում (Երուսաղեմ, Ղրիմ և այլն):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B19. Նոր և նորագույն դարաշրջանի պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել համաշխարհային պատմության ընթացքի և նրա հիմնարար իրողությունների վերաբերյալ հիմնավոր գիտելիքներ,
որպեսզի նա կարողանա համաշխարհային մշակույթի և արվեստի իրողությունները համադրել կոնկրետ պատմական ժամանակաշրջանի հետ: Համաշխարհային պատմության երկրորդ շրջանը ընդգրկելու է նոր և նորագույն դարերը:
Այն նպատակ ունի բացահայտել մարդկության պատմությունը: Դասընթացը
կնպաստի որպեսզի ուսանողը հստակ գաղափար կազմի այն աշխարհատեսական գաղափարների, կրոնական համակարգի վերաբերյալ, որոնց ակունքից
ծնվում են մշակույթի գործերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կկարողանա հստակ պատկերացնել նոր և նորագույն պատմության
առանձին շրջափուլերի վերաբերյալ փաստերն ու իրողությունները,
2. կկարողանա ճիշտ համակցել պատմության և տվյալ դարաշրջանի մշակույթի իրողությունները,
3. կկարողանա առանձին դեպքերը, դեմքերը և իրադարձությունները ուսումնասիրել պատմական իրադարձությունների հետնախորքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջնադարյան այլափոխությունը. վերածնունդ, ռեֆորմացիա: Թեմա 2` Արևմուտքը հեղափոխությունների ժամանակաշրջանում. անգլիական
բուրժուական հեղափոխություն, ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն: Թեմա 3`
Ինդուստրիալ հասարակությունների ձևավորումը: Թեմա 4` Հյուսիսամերիկյան
լոկալ քաղաքակրթությունը Արևմտյան քաղաքակրթության կոնտեքստում. Անգլիայի հյուսիսամերիկյան գաղութների Անկախության պատերազմը /1775-1783 /:
Թեմա 5` Միավորման գործընթացը Եվրոպայում 19-րդ դարում և եվրոպական
ինտեգրացիան 20-րդ դարում. Իտալիայի միավորումը, Գերմանիայի միավորումը, Եվրոպական ինտեգրացիան 20-րդ դարում: Թեմա 6` Քաղաքակրթությունները և աշխարհի վերաբաժանման խնդիրը. ապելեոնյան պատերազմները առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմները: Թեմա 7` Քաղաքակրթությունների փոխներգործությունը պոստինդուստրիալ դարաշրջանում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
1101/B20. Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն (Իրան, Թուրքիա,
Վրաստան, Ադրբեջան) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների գիտելիքներ հաղորդել Ռուսաստանի և Հայաստանին հարակից երկրների` Վրաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի,
Թուրքիայի պատմության պատմաքաղաքական, մշակութային, քաղաքակրթական հիմնահարցերի վերաբերյալ, անդրադառնալ տարածաշրջանային
փոխառնչություններին և անվտանգության խնդիրներին
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի Ռուսաստանի և Հայաստանին հարակից
երկրների պատմության վերաբերյալ,
2. կտիրապետի պատմաքաղաքական, մշակութային, քաղաքակրթական
զարգացման օրինաչափություններին և առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1. Հին ռուսական պետությունը 9-12-րդ դարերում: Թեմա 2. Ռուսիան
ֆեոդալական մասնատվածության շրջանում: Թեմա 3. Ռուսական կենտրոնացված պետության կազմավորումը: Թեմա 4. Ռուսաստանը 16-րդ դարում: Թեմա 5.
Ռուսաստանը 17-րդ դարում: Թեմա 6. 18-րդ դարի բնութագիրը: Թեմա 7. Ռուսաստանը 19-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 8. Ռուսաստանը 19-րդ դարի երկրորդ կեսին: Թեմա 9. Ռուսաստանը իմպերիալիզմի դարաշրջանում: Թեմա 10.
ԽՍՀՄ կազմավորումը և նրա զարգացման փուլերը: Թեմա 11. Վրաստանի
աշխարհագրական դիրքը, սահմանները, ներէթնիկ և այլէթնիկ խմբերը: Վրաստանը մինչ ավատատիրական հասարակությունների հաստատումը: Թեմա 12.
Վրաստանը վաղ միջնադարում /3-6-րդ դդ./: Քրիստոնեացումը: Հայ-վրաց
մշակութային փոխառնչությունները: Թեմա 13. Պայքար Վրաստանի անկախության համար: 8-11-րդ դդ. Հայ-վրացական զինակցությունը: Թեմա 14. Վրաստանը նոր ժամանակներում: Հայ-վրացական հարաբերությունների արդի փուլը:
Թեմա 15. «Ադրբեջան» պետության առաջացումը 1918թ. Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
1107/B21. Հայ ճարտարապետական մշակույթ ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ հայ
ճարտարապետական ժառանգության պատմական զարգացման ողջ ընթացքի
(սկզբնավորումից մինչև ժամանակակից փուլ) և այդ ժամանակաշրջանների
ընդհանուր բնութագրի, հայկական ճարտարապետության ձևագոյացման ու
կերպարային համակարգի, հայ ճարտարապետության առանձնահատկություններն ու դիմագիծը ներկայացնող հիմնական պատմամշակութային
հուշարձանների, ինչպես նաև համաշխարհային ճարտարապետության մեջ
ունեցած նրանց ավանդի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կյուրացնի Հայաստանի ճարտարապետական ժառանգությունը,
2. կտիրապետի հորինվածքային բաղկացուցիչներով պայմանավորված
արհեստական տարածական միջավայրի ստեղծման բարդ համակարգին,
3. կհասկանա բնակլիմայական, բնափիլիսոփայական, կրոնապաշտամունքային, ազգային-ավանդական և այլ գործոններով պայմանավորված
ճարտարապետության խորհրդաբանությանը:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ճարտարապետությունը որպես բարդ հասարակական երևույթ և
արվեստի
ու մշակույթի
առանձին ոլորտ Արհեստական տարածական
միջավայրի ստեղծման առաջին փորձերը Հայկական լեռնաշխարհում: Թեմա 2`
Հայկական ճարտարապետության պատմական զարգացման պարբերացումը և
հիմնական փուլերի
ընդհանուր բնութագիրը: Խորհրդանշանային մտածողությունը հայկական ճարտարապետության մեջ: Թեմա 3` Բնակելի միջավայրի
ու տան արհեստական հորինվածքներն ու տիպերը: Քաղաքային մշակույթի
ձևավորումը: Թեմա 4` Մոնումենտալ ճարտարապետությունը: Մեգալիթյան
հուշարձանները: Թեմա 5` Վանի թագավորության ժամանակաշրջանի քաղաքաշինությունն ու ճարտարապետությունը: Հանդերձյալ աշխարհի խորհրդաբանությունն ու դամբարանային ճարտարապետությունը Վանի թագավորությունում: Թեմա 6` Հելլենիստական քաղաքաշինության քաղաքաստեղծ
գործոններն ու կառուցապատման սկզբունքները: Թեմա 7` Հայաստանի
վաղքրիստոնեական քաղաքաշինությունն ու ճարտարապետությունը: Թեմա 8`
Քրիստոնեական աշխարհընկալումն ու քրիստոնեական տաճարի խորհրդաբանությունն ու եռամաս հորինվածքը: Վաղմիջնադարյան եկեղեցական շենքերի
տիպերը: Թեմա 9` Զարգացած միջնադարի համալիրային ճարտարապետությունն ու լանդշաֆտը: Թեմա 10` Վանքերը որպես մշակույթի զարգացման
կենտրոններ: Թեմա 11` Հայաստանի ամրաշինական մշակույթը` ամրոցները
որպես մշակույթի պատմության կատեգորիա: Թեմա 12` Գավիթները որպես
զուտ հայկական ճարտարապետությանը բնորոշ հորինվածքներ: Թեմա 13`
Վանք-ամրոց հորինվածքները: Վասպուրականի, Պարսկահայքի, Նախիջևանի
քաղաքաշինությունն ու ճարտարապետությունը: Թեմա 14` Հայաստանի Նոր
ժամանակաշրջանի քաղաքաշինությունն ու ճարտարապետությունը: Թեմա 15`
Նոր աշխարհընկալումն ու տարածական միջավայրի կազմակերպման
խնդիրները խորհրդահայ ճարտարապետության մեջ:
Թեմա 16` Ճարտարապետական նոր ձևերի որոնումները և թամանյանական դպրոցի
ստեղծումը: Թեմա 17` Հանրապետության հրապարակը տարածության և
ժամանակի մեջ: Թեմա 18` Հնի և նորի պայքարը ժամանակակից ճարտարապետական մշակույթի կազմավորման գործընթացում: Թեմա 19` Ավանդականի և նորարարականի փիլիսոփայական միասնությունը որպես ազգային
ճարտարապետության հիմք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B22. Եվրոպայի մշակույթը Վերածննդի և Նոր ժամանակներում (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
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5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ
Վերածննդի և Նոր դարաշրջանների Եվրոպական երկրների մշակութային
համակարգերի և մշակութային գործընթացների վերաբերյալ պատմական
մարդաբանության մեթոդների կիրառությամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. վերածննդի և Նոր դարաշրջանի եվրոպական մշակույթի հիմնական
գործընթացների վերաբերյալ,
2. դասական և ժամանակակից գիտության մեջ գոյություն ունեցող
Վերածննդի և Նոր դարի մշակույթի պատմության վերաբերյալ հիմնական
գիտական հայեցակարգերի մեկնաբանությունների և ուսումնասիրման
մեթոդների մասին,
3. տարբերակել ուսումնասիրվող դարաշրջանի հետ կապված հիմնական
մշակութային գործընթացները և տալ նրանց գիտական մեկնաբանումը,
4. կողմնորոշվել հիմնական ժամանակակից գիտական տեսությունների
միջև,
5. օգտագործելով պատմական մարդաբանության մեթոդները մանսավոր
թեմաների ուսումնսիրման ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վերածննդի մշակութային պարադիգման: Թեմա 2` Վերածննդի
պատմա-մշակութային փուլերը: Թեմա 3` Վերածննդին բնորոշ նշանային և
բարոյա-գեղագիտական համակարգերը: Թեմա 4`
Ռեֆորմացիան որպես
պատմա-մշակութային երևույթ: Թեմա 5` Բողոքականության մոդելավորող դերը
եվրոպական նոր մտածելակերպում և կենսաոճում: Վերածննդի դարաշրջանի
ժողովրդական և առօրյա մշակույթները: Թեմա 6` Նոր դարաշրջանի /մոդեռնականության/ մշակութային պարադիգման: Թեմա 7` Նոր մտածելակերպի
առաջացումը: Թեմա 8` Գաղութացման մշակութային հետևանքները Եվրոպայի
մշակութային համակարգում: Թեմա 9` Բարոկկոյի դարաշրջանի մշակութային
առանձնահատկությունները: Թեմա 10` 17-18 դդ. գյուղական և քաղաքային
մշակույթը: Թեմա 11` Ֆրանսիական հեղափոխությունը որպես մշակութային
երևույթ: Թեմա 12` Եվրոպական ազգերի և ազգայնականության ծնունդը:
Ռոմանտիզմի դարաշրջանի մշակութային զարգացումները: Թեմա 13`
Պատմական հիշողությունը և մշակութային ժառանգության խնդիրը: Թեմա 14`
18-19 դդ. սոցիալական և առօրյա մշակույթի մոդելները: Թեմա 15` 18-19-րդ դդ.ի հիմնական գաղափարաբանական, քաղաքական և սոցիալական հոսանքները,
շարժումներն ու կազմակերպությունները մշակութային ենթատեքստում: Թեմա
16` Նոր եվրոպական մտածելակերպի դրսևորումները արվեստի, գիտության,
կրթության և մանկավարժության մեջ: Թեմա 17` 19-րդ դարի Մշակութային
միտումները` քաղաքային զարգացումը, տեխնիկայի և տեխնոլոգիաների
առաջընթացը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B 23. Մշակութաբանությանը հարակից գիտակարգեր (դրամագիտություն,
կնքագիտություն, հերալդիկա) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համապարփակ գիտելիքներ
մշակույթը ուսումնասիրող հարակից գիտակարգերի մասին, որոնք հանդիսանում են մշակութային յուրահատուկ հուշարձաններ: Այդ գիտակարգերից են
դրամագիտությունը, կնքագիտությունը, հերալդիկան (զինանշանը), ֆալերիստիկան (շքանշանները):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա մշակույթը ուսումնասիրող հարակից գիտակարգերին,
2. կտիրապետի մշակույթի ուսումնասիրության և հետազոտության մշակութային հարակից գիտական համակարգերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարակից գիտական համակարգեր: Առարկայի սահմանումը և խնդիրները: Թեմա 2` Հերալդիկա, դրամագիտություն, կնիքագիտություն, դրոշի
պատմություն: Թեմա 3` Դրամներ, պարզունակ դրամներ, զինանշաններ: Թեմա
4` Մշակութային զարգացման հիմնական ուղղությունները ըստ զինանշանների,
դրամների և մեդալային արվեստի:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B24. Մարդաբանության հիմունքներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում «Մարդաբանություն» գիտակարգի բաղկացուցիչները կազմող` ֆիզիկական, լեզվական, սոցիոմշակութային, հոգեբանական, նախապատմական և այլ մարդաբանական գիտաճյուղերի մասին, որոնց ուսումնասիրության առարկան մարդկային
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պոպուլյացիաներն են, հիմնահարցը նրանց ստեղծածը` մշակույթը և ֆիզիկական կերպը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի
համամարդկային
մշակութային
դրսևորումների
և
մարդկային
ֆիզիկական
բնութագրերի
մարդաբանական
դասակարգումների և տիպաբանությունների մեթոդներին,
2. կկարողանա մշակութային և մարդկային պոպուլյացիաների ֆիզիկական
դրսևորումներում առանձնացնել համամարդկային ընդհանրականը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`
Մարդաբանությունը` սոցիալական և կենսաբանական
գիտությունների համակարգ: Թեմա 2` Մարդը և մարդկային հասարակությունը`
մարդաբանական գիտակարգի ուսումնասիրության առարկա: Թեմա 3` Կենսաբանական (ֆիզիկական) մարդաբանության հիմքը կազմող գիտաճյուղերը,
ուսումնասիրության սահմանները: Թեմա 4` Մարդու էվոլյուցիա: Նոոսֆերայի
առաջացումը: Թեմա 5` Կուլտուրոգենեզ: Մշակութային (աշխատանքային)
գործունեության առաջացումը և վաղագույն պատմությունը: Թեմա 6` Գլոտոգենեզ: Լեզվի և խոսքի առաջացման մարդաբանական հիմնախնդիրը: Թեմա 7`
Հնահոգեբանություն: Նախնադարյան մտածողություն: Թեմա 8` Մարդու էվոլյուցիա: Թեմա 9` Ժամանակակից մարդկային կենսաբանական բազմազանությունը
և
ընդհանրականությունը:
Թեմա
10`
Մարդկության
ռասսայական
(կենսաբանական) տարբերակվածությունը: Թեմա 11` Ադապտիվ տիպերը:
Թեմա 12` Մարդու էկոլոգիա: Թեմա 13` Մշակույթ և բնություն: Անտրոպոգեոցենոզների ծագումը: Թեմա 14` Մշակութային մարդաբանության համակարգում
ձևավորված նոր գիտաճյուղեր (քաղաքական մարդաբանություն, կանանց,
գենդերային, մարդաբանություն, բժշկական մարդաբանություն):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B25. Հայ երաժշտական մշակույթ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայ երաժշտական
մշակույթի էթնիկ ավանդույթների ձևավորմանը և պատմական զարգացման
ընթացքին: Կներկայացվեն հետևյալ առանցքային թեմաները՝ երգագոյացման
արմատները, երգի ժանրերը, կենցաղավարումը: Ավանդական նվագարանային
մշակույթը: Միջնադարյան մասնագիտացված երաժշտության ավանդույթները:
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Աշուղական մշակույթը: Հայ դասական երաժշտության և կոմպոզիտորական
արվեստի ձևավորումը: Հայ ավանդական և ժամանակակից երաժշտական
մշակույթի մշակութաբանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ երաժշտական մշակույթի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը,
2. կտիրապետի հայ արդի երաժշտական մշակույթի զարգացման մշակութաբանական վերլուծություններին,
3. կծանոթանա հայ ավանդական երաժշտական մշակույթի
առանձնահատկությունների, գործառույթների, կենցաղավարման
ոլորտների ու եղանակների վերաբերյալ,
4. կիմանա ավանդական երգի հիմնական ժանրերի, թեմատիկ ու
կատարման առանձնահատկությունների մասին, հայոց ավանդական
նվագարանների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երաժշտական մշակույթի ձևավորումն ու զարգացման ընթացքը,
հիմնական հասկացությունները, տիպերն ու տեսակները: Թեմա 2` Երաժշտությունը որպես աշխարհընկալում, ինքնարտահայտման ու հաղորդակցության միջոց: Թեմա 3` Երաժշտության և նվագարանի
մասին
առասպելաբանական պատկերացումները: Թեմա 4` Հայ ավանդական երաժշտական մշակույթի աշխարհիկ (գեղջկական և քաղաքային) և հոգևոր ճյուղերի
զարգացման
ընթացքն
ու
հիմնական
գործառույթները:
Թեմա
5`
Նվագարանագործների, երաժիշտների և աշուղների համքարությունների դերը
համայնքի կյանքում: Թեմա 6` Ժողովրդական, աշուղական և կոմպոզիտորական
մշակույթների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 7`
Ժամանակակից քաղաքային երաժշտական մշակույթը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B26. Նոր և Նորագույն ժամանակաշրջանի հայ մշակույթ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ պատկերացումներ ստեղծել նոր և
նորագույն շրջանների հայկական մշակույթի զարգացման ուղիների ու առանձնահատկությունների մասին: Դասընթացը նվիրված է Արևմտյան Հայաստանի,
Արևելյան Հայաստանի, ինչպես նաև տարբեր երկրների գաղթօջախների 19-րդ
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դարի և 20-րդ դարի սկզբի մշակութային կարևոր իրադարձությունների վերլուծությանը, ինչպես նաև հայ նորագույն մշակույթի ձևավորման և զարգացման
խնդիրներին: Քննարկվելու են մերօրյա մշակույթի տարբեր դրսևորումներ, գլոբալիզացիոն պրոցեսների արդյունքներ, մշակույթի ազգային արժեքների պահպանման խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեղեկացված կլինի Արևմտյան Հայաստանի, Արևելյան Հայաստանի, ինչպես
նաև տարբեր երկրների գաղթօջախների 19-րդ դարի և 20-րդ դարի սկզբի
մշակութային կարևոր իրադարձությունների մասին,
2. կկարողանա վերլուծել մերօրյա մշակութային տարբեր դրսևորումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայ մշակույթի զարգացման անբարենպաստ պայմանները: Թեմա
2` Մշակութային ազդեցություններն ու ազգային ավանդույթները: Թեմա 3`
Մշակութային կենտրոնների դերը լուսավորության և կրթության ցանցի
ընդլայնման գործում: Թեմա 4` Գիտական բնագավառը: Թեմա 5` Հայ նոր
գրականության ծնունդը, հիմնական ուղղությունները, ազգային-հայրենասիրական թեմատիկան: Թեմա 6` Դարի երկրորդ կեսի գաղափարագեղագիտական պահանջները: Թեմա 7` Ռեալիստական գրականություն, թատրոն, կերպարվեստ, երաժշտություն: Թեմա 8` 19-րդ դարի հայ մշակույթի
զարգացման անբարենպաստ պայմանները, մակարդակը, երկփեղկվածությունը:
Թեմա 9` Մշակութային ազդեցություններն ու ազգային ավանդույթները: Թեմա
10` 19-րդ դարի առաջին կեսի գիտական բնագավառի զարգացումը: Թեմա 11`
Հայ նոր գրականության, թատրոնի, երաժշտական արվեստի, կերպարվեստի,
քանդակագործության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ծնունդը:
Թեմա 12` Խորհրդային կարգերի հաստատումն ու 1920-ական թվականների
Հայաստանի մշակութային իրավիճակը: Թեմա 13` Հայ մշակույթն ու գլոբալիզացիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/B27. Մանկավարժություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատմության և մշակութաբանության դասավանդման խնդիրների, կազմակերպման հիմնաձևերի ու
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մեթոդների, պատմական մտածողության զարգացմանը նպաստող տարբեր
հնարների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա
պատմամշակութային
գործընթացի,
հասարակական
առաջադիմության
հիմնախնդրի
լուսաբանման
գործում
մանկավարժության դասավանդման դերն ու նշանակությունը,
2. կտիրապետի պատմության և մշակութաբանության դասավանդման
կազմակերպման հիմնաձևերին ու կարևորագույն մեթոդներին,
3. կկարողանա կատարել պատմության և մշակույթի մասին բազմաբնույթ
գիտելիքի համակարգում և տեսական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասավանդողի դերը դասավանդման գործընթացում և կրթության
համակարգում: Դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մոդելների հարաբերակցումը: Թեմա 2` «Դաս», «դասարան» հասկացությունները, դասաժամերի քանակը պատմության և մշակութաբանության ուսուցման գործընթացում:
Թեմա 3` Դասավանդման գործընթացում դասընթացների կարևորագույն հասկացությունների բովանդակության մեկնաբանության և վերլուծության անհրաժեշտությունը: Թեմա 4` Ժողովուրդ–պատմական անհատ, ժողովուրդ–ամբոխ,
պատմական անհատ-ժողովուրդ–մշակույթ, մշակույթ–քաղաքակրթություն հարաբերակցությունների մեթոդական մշակումը: Թեմա 5` Համաշխարհային
պատմության /մշակույթի պատմության/ գիտական պարբերացման հիմնահարցը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1
է:
1107/B28. Մշակութային գործընթացները Վրաստանում և Ադրբեջանում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ
Հայաստանի հարակից երկրներում՝ Վրաստանում, Ադրբեջանում, Թուրքիայում
և Իրանում տեղի ունեցող մշակութային գործընթացների, դրանց ձևավորման
հիմքում ընկած քաղաքական-գաղափարախոսական հանգամանքների, ինչպես
նաև մշակութային գործոնների հիմնական փոփոխությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
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1. կունենա պատկերացում մշակութային քաղաքականության արդյունքում
ձևավորված նոր արժեհամակարգերի մասին,
2. կկարողանան ըմբռնել մերօրյա Վրաստանում և Ադրբեջանում տեղի
ունեցող գաղափարական քննարկումներում մշակութաբանական բաղադրիչի
կարևորությունը,
3. կտեղեկանա կովկասյան տարածաշրջանի ավանդական էթնոմշակութային
համալիրներին, կովկասյան տարածաշրջանում ժամանակակից մշակութային զարգացումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օսմանյան կայսրության մշակութային ժառանգությունը և թուրքական ինքնության ձևավորման առանձնահատկությունները հանրապետության
հիմնադրման տարիներին: Թեմա 2` Մշակութային քաղաքականությունը Թուրքիայի Առաջին, Երկրորդ և Երրորդ հանրապետության տարիներին: Թեմա 3`
Թուրքական պետության գոյության և հիմնական գործառույթների մշակութաբանական ընկալումը թուրքական հասարակությունում: Թեմա 4` 20-րդ դարում
իրանական մշակույթի զարգացման ընդհանուր առանձնահատկությունները:
Թեմա 5` Աշխարհիկություն, իսլամականություն, մշակութային քաղաքականություն, մշակութային բարեփոխումներ, մշակութային քաղաքանության
գաղափարաբանական շերտերը։ Թեմա 6`Հայաստանի հարակից երկրներում հայ
ժողովրդի մշակութային ժառանգության և դրանց պահպանման խնդիրները։
Թեմա 7` Հայաստանի հարակից երկրների հիմնական քաղաքական-գաղափարախոսական գործընթացները։ Թեմա 8` Հետխորհրդային ժամանակաշրջանի մշակութային քաղաքականության առանձնահատկություններ։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B29. Պատմության և մշակութաբանության դասավանդման մեթոդիկա (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատմության և մշակութաբանության դասավանդման խնդիրների, կազմակերպման հիմնաձևերի ու
մեթոդների, պատմական մտածողության զարգացմանը նպաստող տարբեր
հնարների մասին պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կհասկանա
պատմամշակութային
գործընթացի,
հասարակական
առաջադիմության հիմնախնդրի լուսաբանման գործում պատմության և
մշակութաբանության դասավանդման դերն ու նշանակությունը,
2. կտիրապետի պատմության և մշակութաբանության դասավանդման
կազմակերպման հիմնաձևերին ու կարևորագույն մեթոդներին,
3. կկարողանա կատարել պատմության և մշակույթի մասին բազմաբնույթ
գիտելիքի համակարգում և տեսական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասավանդողի դերը դասավանդման գործընթացում և կրթության
համակարգում: Դասավանդման ավանդական և ժամանակակից մոդելների հարաբերակցումը: Թեմա 2` «Դաս», «դասարան» հասկացությունները, դասաժամերի քանակը պատմության և մշակութաբանության ուսուցման գործընթացում:
Թեմա 3` Դասավանդման գործընթացում դասընթացների կարևորագույն հասկացությունների բովանդակության մեկնաբանության և վերլուծության անհրաժեշտությունը: Թեմա 4` Ժողովուրդ–պատմական անհատ, ժողովուրդ–ամբոխ,
պատմական անհատ-ժողովուրդ–մշակույթ, մշակույթ–քաղաքակրթություն հարաբերակցությունների մեթոդական մշակումը: Թեմա 5` Համաշխարհային
պատմության /մշակույթի պատմության/ գիտական պարբերացման հիմնահարցը: Թեմա 6` Պատմության և մշակութաբանության դասավանդման կազմակերպման հիմնաձևերն ու մեթոդները: Թեմա 7` Դասավանդման հոգեբանական և գենդերային դիտանկյունները: Թեմա 8` Պատմության և մշակութաբանության ուսումնական ծրագրերի և ուսումնական ձեռնարկների վճռորոշ
նշանակությունը դասավանդման գործընթացում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:
1107/B30. Միջին և Հեռավոր Արևելքի,
մշակույթ (6 կրեդիտ)

Աֆրիկայի, Ամերիկայի ավանդական

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
Միջին և Հեռավոր Արևելքի, Աֆրիկայի, Ամերիկայի ավանդական մշակույթների
մասին մշակութային և ֆիզիկական մարդաբանության համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի կրոնի և ծեսի դասական և ժամանակակից տեսությունների,
ուսումնասիրման և վերլուծման մոտեցումների վերաբերյալ,
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2. կունենա հստակ պատկերացում կրոնական համակարգերի կառուցվածքի,
բաղկացուցիչների, և դերակատարների վերաբերյալ,
3. կտեղեկանա ժամանակակից կրոնական գործընթացների և մշակութային
բազամզանության վերաբերյալ,
4. ծանոթ կլինի միջին և հեռավոր արևելքի տարածաշրջանի մշակութների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ հիմնական գիտական մոտեցումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առարկայի հիմնական հասկացությունները, խնդիրը և նպատակը:
Թեմա 2` Աշխարհընկալման կրոնաառասպելաբանական ասպեկտները: Կրոնական մտածելակերպը, գաղափարախոսությունը և արժեքների համակարգը:
Թեմա 3` Միջին և Հեռավոր Արևելքի հնագույն և հին մշակույթները: Թեմա 4` Հին
հնդկական քաղաքակրթություն: Թեմա 5` Հին Չինական քաղաքակրթություն:
Թեմա 6` Նախապատմական, մինչբուդդայական Ճապոնիա: Թեմա 7` Միջին,
Հեռավոր Արևելքի ժողովուրդների լեզվական, կրոնական մշակույթների
քարտեզագրում և միջմշակութային համեմատական:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B31.Թանգարանագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին կայուն գիտելիքներ հաղորդել
թանգարան
երևույթի
ստեղծման
ու
զարգացման
պատմությանը:
Թանգարանների կառուցվածքին, գործառույթներին, տիպերին ու տեսակներին:
Թանգարանագիտության հիմնական հասկացություններին և հիմնախնդիրներին: Ծանոթացնել թանգարանային գործունեության առանցքային ոլորտներին, Հայաստանում գործող թանգարանների առանձնահատկություններին:
Նորովի ընկալել թանգարանային մշակույթն իր արդի դրսևորումների
բազմաշերտությամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի թանգարանագիտության հիմնական հասկացությունների,
պատմական զարգացման ընթացքի և տեսական կարևորագույն խնդիրներին,
2. կիմանա թանգարանային մշակույթի առանցքային գործառույթների,
թանգարանի տիպերի և տեսակների, գործունեության եղանակների և
մեխանիզմների վերաբերյալ,
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3.

կծանոթանա մշակութային քաղաքականության ոլորտում թանգարանների
դերին, առանձնահատկություններին ու գործառույթներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Պատմական ակնարկ. թանգարանային մշակույթի ձևավորումն ու
զարգացման ընթացքը: Թեմա 2` Նպատակն ու խնդիրները, հիմնական
հասկացությունները, տիպերն ու տեսակները, կառուցվածքը, կազմակերպման
համակարգն ու մեխանիզմները: Թեմա 3` Թանգարանի ֆոնդային հավաքածուների հաշվառումն ու պահպանումը: Թեմա 4` Թանգարանային ցուցադրության կազմակերպման սկզբունքները, նպատակն ու խնդիրները: Թեմա
5`Հայաստանում թանգարանային մշակույթի զարգացման խնդիրներն ու
հեռանկարները: Թեմա 6` Թանգարանը ժամանակակից հասարակության
կյանքում: Թեմա 7` Թանգարանը՝ մշակութային քաղաքականության ձևավորման համատեքստում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B32. Մշակութային մարդաբանություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (56 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում մշակութային ֆիզիկանան և մշակութային մարդաբանության ուսումնասիրման առարկա հանդիսացող մշակութային և էթնո-մշակութային համակարգերի մասին:
Ուսանողների հատուկ ուշադրությունը հրավիրել մարդկային տեսակի ֆիզիկական, սոցիալական, մշակութային, վարքային առանձնահատկությունների և
զարգացումների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացում մշակութային մարդաբանության
առարկայի, հիմնական նպատակների, խնդիրների, հասկացությունների,
հետազոտման և վերլուծության մեթոդաբանության մասին,
2. կունենա պատկերացում մարդկային հասարակության էթնո- և սոցիոմշակութային բազմազանության հիմնական բնորոշիչների, ինքնության և
ազգայնականության հասկացությունների մասին,
3. կտեղեկանա էթնո և սոցիոմշակութային գործընթացների արդի դրսևորումներին ու զարգացումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մշակութային մարդաբանության առարկան և խնդիրները: Մշակութային մարդաբանության զարգացման պատմություն, հիմնական տեսական
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ուղղություններն ու դպրոցները: Դաշտը և դաշտային աշխատանքը: Թեմա 2`
Մշակույթը մշակութային մարդաբանության/ազգաբանության տեսակետից:
Մարդը, էթնոսը, ազգը և ազգայնականությունը: Էթնիկության և ինքնության
խնդիրներ: Թեմա 3` Մշակութային էվոլյուցիան և ադապտացիան: Տնտեսական և
քաղաքական համակարգեր: Թեմա 4` Ազգակցական համակարգեր, ընտանիքը,
ամուսնությունը, գենդերը և սոցիալական կազմակերպությունը: Թեմա 5` Կրոնը,
առասպելաբանությունը, ծեսը և տոնը: Տոնածիսական համակարգեր: Թեմա 6`
Մշակութային մարդաբանություն, թե մշակութաբանություն: Թեմա 7` Լեզուն և
հաղորդակցությունը: Թեմա 8` Բժշկական մարդաբանություն: Թեմա 9` Քաղաքի
մարդաբանություն:
Թեմա
10`
Արդիականցման
և
գլոբալացման
մարդաբանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B33. Գլոբալացում և մշակույթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ ժամանակակից
գլոբալացման գործընթացների վերաբերյալ: Սահմանել ինչ է տեղեկատվական
մշակույթը, ինչ ազդեցություն ունի մշակույթի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հնարավորություն կընձեռի գլոբալացումը դիտարկել մի շարք տեսանկյուններից, կարևորելով վերջինիս մշակութային, բարոյա-հոգեբանական ազդեցություն,
2. կտիրապետի գլոբալացում և մշակույթ փոխառնչություններին, գիտական
վերլուծություններին, խնդրի արդիականությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գլոբալացումը որպես բազմադեմ երևույթ. նրա տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական և այլ չափումները: Թեմա 2` Գլոբալացումը որպես մշակութային երևույթ: 20-րդ դարի մշակույթի փիլիսոփայությունը գլոբալացման
գործընթացների մասին: Թեմա 3` Գլոբալացում երևույթի գնահատումը
ժամանակակից
մշակութային
մարդաբանության
և
փիլիսոփայական
տեսություններում: Թեմա 4` Մշակույթների երկխոսություն և ակկուլտուրացիա:
Այլ մշակույթները հասկանալու հիմնախնդիրը: Մարգինալության պրոբլեմը:
Գլոբալացման բարոյագիտական տեսանկյունները:
Թեմա 5`
Տեղային
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մշակույթների հակադրումը գլոբալացմանը. քսենոֆոբիա և ագորաֆոբիա:
Տեղայնամոլության վերածնունդը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B34. Ռուսական Մշակույթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (28 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
ռուսական մշակույթի ծագման, զարգացման պարադիգմաների, գաղափարագեղագիտական
բեկումների, նվաճումների և համաշխարհային մշակույթ
ներմուծած ավանդի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա ռուսական մշակույթի կարևորագույն երևույթներին,
2. կկարողանա ըմբռնելու այդ մշակույթի յուրօրինակ տրամաբանությունը ու
նվաճումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հին սլավոնների մշակույթի բնույթն ու առանձնահատկությունները:
Թեմա 2` Կիևյան Ռուսիայի մշակույթը: Թեմա 3` Ռուսական մշակույթը 14-15-րդ
դարերում: Թեմա 4` Հին Ռուսիայի սրբանկարչությունն ու եկեղեցական որմնանկարչությունը: Թեմա 5` Ռուսական մշակույթի «ոսկեդարի» հիմնական նվաճումները: Թեմա 6` Ռուսական մշակույթի «արծաթե» դարի հիմնական նվաճումները: Թեմա 7` Հայ-ռուսական մշակութային առնչությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B35. Մշակութային գործընթացները ժամանակակից Թուրքիայում և Իրանում
(4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ
Հայաստանի հարակից երկրներում՝ Թուրքիայում և Իրանում տեղի ունեցող
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մշակութային
գործընթացների,
դրանց
ձևավորման
հիմքում
ընկած
քաղաքական-գաղափարախոսական
հանգամանքների,
ինչպես
նաև
մշակութային գործոնների հիմնական փոփոխությունների, որոնք ուղղակիորեն
ազդում են վերոհիշյալ երկրների քաղաքական կյանքի վրա, ինչը իր հերթին
կարող է անուղակիորեն ազդել ՀՀ-ի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի Հայաստանի հարակից երկրներում տեղի ունեցող մշակութային
քաղաքականության ձևավորման և իրականացման մեխանիզմների
վերաբերյալ,
2. կիմանա Հարակից երկրներում մշակութային հիմնական գործընթացների
վերաբերյալ,
3. կտեղեկանա Հայաստանի հարակից երկրներում իրականացող մշակութային
գործընթացների հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ-ի վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աթաթյուրքի իրականացրած բարեփոխումների տիպաբանությունը:
Թեմա 2` Իսլամը և աշխարհիկացման գործընթացը Թուրքիայում. հիմնական
փուլերը (1920-90 թթ.): Թեմա 3` Կնոջ դերը Թուրքիայի մշակութային
արդիականացման գործում: Թեմա 4` Կրոնական գլխաշորը թուրքական
մշակութային ընկալումներում: Թեմա 5` Աշխարհիկության և իսլամականության
հակամարտության արտահայտչաձևերը 1980-90-ական թթ.: Թեմա 6`
Արդարություն և զարգացում» կուսակցության կառավարման տարիների
մշակութային-արժեհամակարգային փոխակերպումների առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Աթաթյուրքի իրականացրած բարեփոխումների ազդեցությունը Իրանի և տարածաշրջանի երկրների վրա: Թեմա 8` Ռեզա շահի
ֆենոմենը: Թեմա 9` Սպիտակ հեղափոխությունը Իրանում և դրա մշակությանի
ազդեցությունը ժողովրդի վրա: Թեմա 10` Այաթոլա Խոմեյնիի մշակությանի
նորամուծությունը Իրանում: Թեմա 11`Իրանի Իսլամական հանրապետության
ստեղծումը, մշակութային ու արժեքային նշանակությունը: Թեմա 12` Իրանի
Իսլամական հեղափոխության մշակույթի արտահանման ծրագիրը: Թեմա 13`
Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը և կնոջ դերի մշակութային վերաարժևորումը: Թեմա 14` Մոհամմադ Խաթամիի «Քաղաքակրթությունների
երկխոսություն» տեսությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B36. Ժամանակակից արևմտյան մշակույթ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
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7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում դիտարկվում են ժամանակակից արևմտյան մշակույթի
հիմնախնդիրները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից արևմտյան մշակույթիի ընդհանուր նկարագիրը
և առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա մեկնաբանել ժամանակակից արևմտյան մշակույթի
հիմնական ձեռքբերումները,
3. կկարողանա վերլուծել ժամանակակից
արևմտյան մշակույթի
դրսևորումները,
4. կկարողանա կատարել առկա տեսությունների դրական և բացասական
կողմերի վերլուծություն։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակակից արևմտյան մշակույթի առանձնահատկությունները։
Թեմա 2` Էլիտար և զանգվածային մշակույթի հարաբերակցությունը։ Թեմա 3`
Մշակույթի ժողովրդավարացումը։ Թեմա 4` Տեխնոլոգիաների զարգացման
ազդեցությունը մշակույթի վրա։ Թեմա 5` Կրթություն և մշակույթ։ Թեմա 6`
Մշակույթ և բարոյականություն։ Թեմա 7` Ժամանակակից արևմտյան
գեղարվեստական մշակույթը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B37. Մշակութային քաղաքականություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել մշակութային քաղաքականության հիմնական սահմանումների, հիմնաձևերի, գործողությունների բնագավառների, գործիքների և մոդելների մասին: Հատուկ ուշադրություն կդարձվի
նաև Հայաստանի մշակութային քաղաքականության պատմությանը, ներկա
մշակութային գործընթացներին:
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մշակութային քաղաքականության և մշակույթի կառավարման
պատմության և տեսության առանցքային դրույթները,
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2. կիմանա մշակութային քաղաքականության և մշակույթի կառավարման
տիպերն ու տեսակները և գործունեության հիմնական ոլորտները,
3. կկարողանա կատարել մշակութային քաղաքականության և մշակույթի կառավարման երևույթի սոցիալ-մշակութային բազմաշերտ գործառույթների մշակութաբանական տիպաբաանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մշակութային քաղաքականության սահմանումները. նպատակային, ինստիտուցիոնալ և ռեսուրսային մոտեցումներ: Մշակույթի իրավունքը,
մշակութային դեմոկրատացումը և մշակութային քաղաքականությունը: Թեմա 2`
Մշակութային քաղաքականության հիմնաձևերը. արժեքների, նպատակների և
գերակայությունների սահմանում: Թեմա 3` Մշակութային քաղաքականության
բնագավառները: Թեմա 4` Մշակութային քաղաքականության գործիքները. դրամաշնորհներ: Թեմա 5` Մշակութային քաղաքականության հիմնական մոդելների
բնութագիրը: Թեմա 6` Մշակութային քաղաքականությունը ԽՍՀՄ-ում: Թեմա 7`
Մշակութային քաղաքականությունը Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում: Թեմա 8` Գլոբալացումը և մշակութային քաղաքականությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B38. Մշակույթ և գենդեր (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ գենդերային
պատկերացումների վրա մշակույթի ազդեցության մասին, տեղեկացնել գենդերային զանազան կարծրատիպերի, վարքագծային կաղապարների ձևավորմանը
նպաստող կենսաբանական, տնտեսական, պատմական, ճանաչողական,
սոցիալական գործոնների մասին: Դասընթացի կարևոր նպատակներից մեկն էլ
ուսանողներին գենդերային ժամանակակից հիմնախնդիրների վերաբերյալ
հետազոտական տարբեր մոտեցումներին ծանոթացնելն է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գենդեր և սեռ հասկացությունների տարբերությանը և գենդեր
հասկացության հիմնական առումներին,
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2. կտեղեկանա գենդերային պատկերացումների ու հարաբերությունների վրա
ազդող կենսաբանական, սոցիալական, մշակութային, տնտեսական և այլ
կարգի գործոնների ազդեցության մասին,
3. կծանոթանա գենդերային տեսություններին ու պրակտիկաներին, նաև արականի հետազոտություններին /men’s studies/, որոնք գենդերային հետազոտությունների հիմքն ու անքակտելի մասն են կազմում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գենդերային մոլորություններ: Գենդեր և սեռ: Թեմա 2` Գենդերի կենսաբանական, սոցիալական, տնտեսական, ճանաչողական, հոգեբանական, մշակութային առումները: Թեմա 3` Գենդերային սոցիալիզացիա և ինկուլտուրացիա
/եղանակները, միջոցները, սուբյեկտերը/: Թեմա 4` Գենդերային պատկերացումներն ու կարծրատիպերը պատմական հոլովույթում: Թեմա 5` Գենդերային պարադիգմայի փոփոխությունը. Ֆեմինիստական շարժումների և գենդերային
հետազոտությունների հեռանկարը: Թեմա 6` Գենդերային փոխակերպումները
հայոց պատմության մեջ: Թեմա 7` Գենդերային պատկերացումների արտահայտությունները հայ բանահյուսությունում /առածներ, դարձվածքներ, ասացվածքներ, անեծքներ, օրհնանքներ, հանելուկներ/: Բանահյուսական ժանրերի
գործառութային նշանակությունը գենդերային տեսանկյունից: Թեմա 8` Գենդերը
լեզուն և անձնանունները: Թեմա 9` Գենդերը և քաղաքականությունը: Թեմա 10`
Գենդերը և թանգարանային գործը: Թեմա 11` Գենդերը և ոչ վերբալ հաղորդակցությունը /կինետիկան, պոզան, դիմախաղը, ակնդետությունը, միջանձնային
տարածությունը, տաքեսիան/:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B39. Կովկասի ավանդական և ժամանակից մշակույթ (4կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում դիտարկվում է Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների
համեմատական
բնութագիրը`
ըստ
մշակույթի
արտադրական,
կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար ենթահամալիրների:
Դասընթացի շրջանակներում տրվում է Կովկասի պատմաշխարհագրական,
էթնոլեզվական,
էթնոժողովրդագրական,
էթնոմշակութային
և
դավանաբանական ընդհանուր բնութագիրը: Ինչպես նաև տեղեկանում են կովկասյան
տարածաշրջանի երկրներում` Վրաստանում և Ադրբեջանում, իրականացված
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արմատական մշակութային քաղաքականությանը, դրա հիմնատարրերի,
տարբեր դրսևորումների ու շեշտադրումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտեղեկանա կովկասի պատմաշխարհագրական, էթնոլեզվական,
մարդաբանական,
էթնոժողովրդագրական,
էթնոմշակութային
և
դավանաբանական ընդհանուր բնութագրի վերաբերյալ,
2. կկարողանա
ընկալել
Կովկասի
ժողովուրդների
ավանդական
մշակույթների էությունը,
3. հստակ պատկերացնել կրոնի դերը Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համակարգում,
4. կկարողանա ինքնուրույն նկարագրել և բնութագրել Կովկասի այս կամ
այն ռեգիոնը, ժողովուրդը և նրա մշակույթը,
5. կկարողանա համեմատել և վերլուծել հայկական և կովկասյան
մշակութային իրողությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Կովկասի
պատմաշխարհագրական,
էթնոլեզվական,
էթնոժողովրդագրական, էթնոմշակութային և դավանաբանական ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 2` Կովկասի ժողովուրդների ավանդական մշակույթների
համեմատական բնութագիրը: Թեմա 3` Կրոնի դերը Կովկասի ժողովուրդների
մշակույթների համակարգում: Թեմա 4` Վրաստանի և Ադրբեջանի մշակութային
զարգացումներն արդի ժամանակաշրջանում:
Թեմա 5` Վրաստանի և
Ադրբեջանի մշակույթները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/B40. Մշակույթի մարկետինգ և մենաջմենթ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին կայուն գիտելիքներ հաղորդել
մշակութային ոլորտի կառավարման (մենեջմենթ), շուկայի ուսումնասիրության
(մարքեթինգ),
ֆինանսական
այլընտրանքային
աղբյուրներ
գտնելու,
դրամաշնորհային հայտ գրելու և հովանավորի ու դոնոր կազմակերպություների
հետ աշխատելու հմտությունների վերաբերյալ: Ծանոթացնել մշակութային
քաղաքականության
կազմակերպման
հիմնական
սկզբունքներին
ու
եղանակներին: Տեսական գիտելիքներ և գործնական որոշակի հմտություններ
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հաղորդել մշակույթի կառավարման արդի եղանակների ու միջոցների
իրականացման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
մշակույթի
կառավարման,
շուկայի
ուսումնասիրման,
ֆանդրեյզինգի հիմնական հասկացությունների վերաբերյալ,
2. կծանոթանա մշակույթի ոլորտի կազմակերպման հիմնախնդիրների,
ռազմավարական պլանի կազմման, PEST և SWOT վերլուծությունների
վերաբերյալ,
3. կծանոթանա մշակութային քաղաքականության առանձնահատկություններին ու գործառույթներին,
4. կյուրացնի մասնակից լինել մշակույթի կառավարման և շուկայի
ուսումնասիրման խնդիրներով զբաղվող պետական և մասնավոր
կազմակերպությունների աշխատանքներին
5. ծանոթ կլինի դրամաշնորհային հայտ կազմելու սկզբունքների մասին,
գործուն մասնակցություն ունենալ
թանգարանային ոլորտում
իրականացվող հետազոտական նախագծերի աշխատանքներին,
6. կկարողան վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մշակույթի կառավարման համակարգը, խնդիրները, առանձնահատկությունները, ռեսուրսները, մեխանիզմները, գործիքները: Թեմա 2`
Մշակութային շուկայի առանձնահատկությունները, թիրախ խմբերի ուսումնասիրում և կառավարում: Թեմա 3` Մշակութային ապրանքի առանձնահատկությունները, շուկայի զարգացման հեռանկարները: Թեմա 4` Գովազդ: Թեմա 5`
Հասարակության հետ կապեր: Ֆանդրեյզինգի (դրամահավաք) մշակույթը: Թեմա
6` Դրամաշնորհային հայտ գրելու սկզբունքները
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Կամընտրական դասընթացներ
1107/B41. Գիրքը և գիրը հայ մշակույթում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտելու գրքի տեղն ու դերը համաշխարհային պատմության մեջ: Կապը հասարակական պրակտիկայի, հասարակական
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գաղափարների աշխարհատեսության միջև ձևավորվում է իբրև գրքային
տարածք, որը ունի կյանքը կազմակերպելու առաքելություն: Կարևորագույն
նպատակներից մեկը բացել նոր տարածաշրջան գրատպության, համընդհանուր
ինֆորմացիոն դաշտի տեսությունը համաշխարհային պատմության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տարբերել գրավոր և բանավոր մշակույթը,
2. կըմբռնի գրավոր մշակույթի հիմնական տարատեսակները` ձեռագիր, գիրք,
վիրտուալ տարածք,
3. կկարողանա ըմբռնել խորքային տեստակազմիկ առանձնահատկությունները
և դրանց հակադարձ ազդեցությունը պատմության և հասարակության վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարդու մշակութաստեղծ գործունեությունը: Մշակույթը որպես
մարդու գործունեություն: Մարդու հոգևոր և նյութական գործունեությունը:
Գիրքը որպես մշակույթ և մշակութային արժեք: Թեմա 2` Գրքի սահմանումը:
«Գՙիրք» բառի իմաստային ծագումնաբանությունը տարբեր լեզուներում: Ինչ է
գիրքը: Գիրքը որպես պատմականորեն ձևավորված միջոց ժամանակի ու
տարածության մեջ ինֆորմացիայի ամրակայման և փոխանցման համար: Գիքը
որպես մշակութային, նշանագրային համակարգ: Գրքի տեսողական ընկալումը:
Թեմա 3` Գրքի տեսակներն ըստ բովանդակության: Գրքի տարբերակումն ըստ
բովանդակության: Գրքի սեռատարիքային, մասնագիտական հասցեագրումը:
Թեմա 4` Գիրքը որպես հոգևոր և նյութական արժեք: Գրքի Բովանդակությունը.:
Անհատականի և հասարակականի արտացոլումը: Գիրքը որպես մարդկային
կենսափորձի շտեմարան: Թեմա 5` Գիրքը որպես գեղարվեստական ստեղծագործություն: Գրքարվեստ: Գրքի գեղարվեստական ձևավորման անհրաժեշտությունը և տարրերը: Արդի գիրքը որպես խմբակային ստեղծաործություն:
Գրքի գեղարվեստական ձևավորումը որպես ժամանակի տեխնիկական հնարավորությունների և գեղարվեստական ճաշակի դրսևորում: Թեմա 6` Գիրք և
լեզու: Լեզվի` որպես համամարդկային անփոխարինելիության նշանակությունը:Գրավոր և բանավոր խոսք: Գրի ծագումն ու ձևավորումը, տեսակները:
Գիրը որպես գրքի ծագման նախապայման: Թեմա 7` Գրքի և գրավոր խոսքի ընկալումը: Գրավոր և բանավոր խոսքի տարբերությունները: Գրավոր խոսքի
հավաստիությունը: Գրի միստիֆիկացիան: Թեմա 8` Գրքի ազգային և համամարդկային նշանակությունը: Գիրքը որպես ազգային հոգևոր և նյութական
մշակութային արժեք: Գրքի դերը ազգային նկարագրի ձևավորման, պահպանման գործում: Գրքի հասարական, համամարդկային դրսևորումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1102/B41. Պատմության և մշակույթի առնչությունները. դարաշրջաններ, հարացույցներ, տեսություններ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել պատմության և մշակույթի ընթացքի և
նրա հիմնարար իրողությունների վերաբերյալ հիմնավոր գիտելիքներ, որպեսզի
նա կարողանա համաշխարհային մշակույթի և արվեստի իրողությունները
համադրել կոնկրետ պատմական ժամանակաշրջանի հետ: Այն նպատակ ունի
բացահայտել մարդկության պատմությունը նախնադարյան ժամանակաշրջանից
դեպի հին արևելյան քաղաքակրթություն, անտիկ քաղաքակրթություն, ապա եվրոպական և արևելյան միջնադար: Դա կնպաստի որպեսզի ուսանողը հստակ
գաղափար կազմի այն աշխարհատեսական գաղափարների, կրոնական համակարգի վերաբերյալ, որոնց ակունքից ծնվում են մշակույթի գործերը: Այս ամենը
կնպաստի, որ ուսանողը բացահայտի քաղաքակրթությունների տիպաբանությունը և կոնկրետ պատմությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հստակ պատկերացնել քաղաքակրթության և մշակութաբանության տարբերությունը,
2. կկարողանա քաղաքակրթության համատեքստում դիտարկել մշակույթի
կերպափոխությունը,
3. կկարողանա տարբերակել քաղաքակրթության, մշակութաբանության,
պատմահամադրական, պատմավերլուծական մեթոդաբանություններին և
կիրառելիությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` «Պատմություն» և «Մշակույթ» հասկացությունները: Թեմա 2`
Պատմության և մշակույթի ըմբռնումը քաղաքակրթությունների համատեքստում:
Թեմա 3` Քաղաքակրթություն և մշակույթ հասկացությունների համադրությունը:
Թեմա 4` Մշակույթի ըմբռնման փոխակերպությունը քաղաքակրթական տեղաշարժերի համատեքստում: Թեմա 5` Միջնադարյան քաղաքակրթության տիպաբանությունը. հասարակական-պետական կառույց, գաղափարախոսություն,
մշակույթ: Թեմա 6` համաշխարհային կրոններ: Թեմա 7` Միջնադարյան այլափոխություն: Թեմա 8` Ինդուստրիալ հասարակությունների ձևավորումը: Թեմա
9`Քաղաքակրությունները և աշխարհի վերաբաժանման խնդիրը: Թեմա 10` Քաղաքակրթությունների փոխներգործությունը հետինդրուստալ դարաշրջանում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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5. Կրթական այլ մոդուլներ
«Մշակութաբանություն» մասնագիտություն
1107/BP 01. Պրակտիկա-1 (Հնագիտաազգագրական) (2 կրեդիտ)

2 շաբաթ, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը ճանաչողական է: Նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել
նախնական գիտելիքներ հնագիտական և ազգագրական բնույթի հուշարձանների, կենցաղային, պաշտամունքային, տնտեսական նյութերի վերաբերյալ`
դաշտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. Կկարողանա ճանաչել հնագիտական և ազգագրական հուշարձանների
հիմնական տեսականին,
5. կունենա պատկերացում թանգարանային առարկաների պահպանության,
վերականգնման աշխատանքների մասին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն Երևանի հնագույն ամրոց-բնակավայրերի հետ (Շենգավիթ, Էրեբունի, Կարմիր-Բլուր): Դասախոսություն հին Երևանի ժողովրդական կենցաղի մասին: Թեմա 2` Երևանից դեպի Ողջաբերդ, Հացավան, Գառնի և
Գեղարդ տանող ճանապարհիյն գտնվող պատմա-ճարտարապետական հուշարձանները. ծանոթություն: Հացավանի և Գառնիի ազգագրությունը: Թեմա 3` Հին
Արտաշատի, Դվինի հնագիտական հուշարձանները: Արարատի մարզում վերաբնակված պարսկահայերի ազգագրությունը: Թեմա 4` Աշտարակի և մերձակայքի վաղ և զարգացած միջնադարի քրիստոնեական պաշտամունքային
հուշարձանները: Քաղաքի ազգագրությունը համաձայն Աշտարակի տվյալների:
Թեմա 5` Արուճի և Մաստարայի հնությունները: Այցելություն Սարդարապատի
ճակատամարտի հուշահամալիր և Հայաստանի ազգագրության պետական
թանգարան:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:
1107/BP 02. Պրակտիկա-2 (Թանգարանային) (2 կրեդիտ)

2 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը ճանաչողական է: Նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել
նախնական գիտելիքներ թանագարաններին: Ծանոթացնել թանգարանային
աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ առանձնահատկություններին և
Հայաստանի տարբեր թանգարաններին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա պատկերացում թանգարանային առարկաների պահպանության,
վերականգնման աշխատանքների մասին,
2. կկարողանա տիրապետել թանգարանային համակարգերի կառավարման
սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն թանգարանային (մշտական և ժամանակավոր)
ցուցադրության կառուցման մեթոդներին, գիտաֆոնդային աշխատանքներին,
պահպանության
ձևերին
ու
խնդիրներին,
գիտահետազոտական
աշխատանքներին և առանձնահատկություններին, վերականգնողական աշխատանքների ձևերին ու մեթոդներին, գիտական արխիվի կազմակերպման
խնդիրներին: Թեմա 2` Թանգարանային նյութերի բաժանումը խմբերի ըստ
դրանց ֆունկցիաների, թանգարանային առարկաների հիմնական խմբերը ըստ
ցուցադրությունում ունեցած դրանց դերի և ֆունկցիայի. իսկական առարկաներ`
նախօրինակներ, նախօրինակների ճշգրիտ վերարտադրումներ և դրանց գիտական վերակառուցումներ: Թեմա 3` Գիտաօժանդակ նյութեր, թանգարանային
առարկաների հաշվառում. Բովանդակությունը ու խնդիրները: Հաշվառման փուլերը. նախնական հաշվառում, նախնական գիտական մշակում, թանգարանային
ֆոնդի սխեմատիկ դասակարգում, և գիտական գույքագրում: Նախնական հաշվառման կարգը, ակտավորում, առարկաների թանգարանային նկարագրություն:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:
1107/BP03. Պրակտիկա-3 (Մանկավարժական) (4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մանկավարժական
փորձի հետ: Պրակտիկան անց է կացվում մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներում:
Պրակտիկան հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 4 շաբաթյա ժամանակահատվածում ուսումնաիրել դասարանային աշխատանքը և զբաղվել կարճաժամկետ մանկավարժական գործունեությամբ բուհական ուսումնառության ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա տիրապետել մանկավարժական գործնական գիտելիքներին,
2. կունենա գիտելիքներ և փորձառություն մանկավարժական գործի վերաբերյալ,
3. կկարողանա զբաղվել մանկավարժական գործունեությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախապատրաստական սեմինար Թեմա 2` Դպրոցի ընտրություն:
Թեմա 3` Պասիվ պրակտիա, այցելություն տվյալ դասաժամերին, դասարանի
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հետ ծանոթացում: Թեմա 4` Ակտիվ պրակտիկա, օրագրերի լրացում, մանկավարժի և հոգեբանի ստուգում: Թեմա 5` Դասաժամի ինքնուրույն կազմակերպում: Թեմա 6` Դասալսումներ: Թեմա 7` Պրակտիկայի ընթացքի ամփոփում:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:

Ամփոփիչ ատեստավորում (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն

«Կովկասագիտություն» մասնագիտություն
1106/ B01. Հայոց պատմություն-1 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
առաջին
մասի
դասավանդումը
նպատակ
ունի
ծանոթացնել ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և միջնադարի
պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր
առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական
անցյալի
նկատմամբ` շեշտադրումը
դնելով հայոց պետականության
պատմության ըստ ամենայնի
լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց
պատմության հին
ու
միջին
շրջանի կարևորագույն
իրադարձություններին,
3. կկարողանա յուրացնել հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը հնագույն շրջանում. Հայ ժողովրդի կազմավորումը: Թեմա 2` Հայաստանի հին
շրջանի պատմությունը. Ուրատու (Արարատյան թագավորություն): Երվանդունիների
թագավորությունը:
Արտաշեսյանների
թագավորությունը:
Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դդ.: Թեմա 3`
Հայաստանը վաղ միջնադարում. Մեծ Հայքի թագավորությունը 4-րդ դ. և 5-րդ դ.
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1-ին երեսնամյակում: Ազատագրական պատերազմները 5-րդ դ.: Հայաստանը 67-րդ դդ.: Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը արաբական տիրապետության դեմ 8-9-րդ դդ.: Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում.
Հայաստանի Բագրատունիների թագավորությունը: Թոնդրակյան շարժումը: Հայ
ժողովրդի պայքարը սելջուկ-թյուրքերի դեմ: Զաքարյանների իշխանությունը:
Հայաստանը մոնղոլական նվաճումների ժամանակաշրջանում: Կիլիկիայի
հայկական պետությունը: Հայկական մշակույթը 9-14-րդ դդ.: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում. Հայաստանը պարսկա-թուրքական պատերազմների
թատերաբեմում: Հայ ազատագրական շարժման առաջին քայլերը: Հայկական
մշակույթը 15-17-րդ դ.:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B02. Ռուսաստանի պատմություն-1 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական անցյալին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի
Ռուսաստանի պատմության մասին,

2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական
ճակատագրում, ճիշտ պատկերացում կունենա ներկա զարգացումների
մասին
Բովանդակությունը.

Թեմա 1 ՝ Ժողովուրդներն ու հնագույն պետությունները Ռուսաստանի տարածքում: Թեմա 2 ՝ Արևելյան սլավոնները: Թեմա 3 ՝ Հին ռուսական պետության
կազմավորումը: Թեմա 4՝ Կիևյան Ռուսիան`9-12-րդ դ. սկիզբ: Թեմա 5 ՝
Ռուսական հողերն ու իշխանությունները 12-13-րդ դդ..: Թեմա 6՝ Հին ռուսական
մինչմոնղոլական մշակույթը: Թեմա 7 ՝ Ռուսիայի պայքարը մոնղոլական
նվաճողների և խաչակիրների դեմ 13-րդ դ.: Թեմա 8՝ Մոսկվայի իշխանության
բարձրացումը 13-15-րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 9 ՝ Մոսկվայի շուրջը ռուսական
հողերի միավորման ավարտը: Թեմա 10 ՝ Ռուսական պետությունը 16-րդ դ.:
Թեմա 11 ՝ Իվան Ահեղ: Թեմա 12 ՝ Ռուսաստանը 16-17-րդ դարերի
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սահմանագծին: Թեմա 13 ՝ Խառնակ ժամանակներ: Թեմա 14 ՝ Սոցիալտնտեսական զարգացումը 17-րդ դ.: Թեմա 15 ՝ Ռուսաստանը խառնակ ժամանակներից հետո: Թեմա 16 ՝ Ռուսաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 17-րդ դ.: Թեմա 17 ՝ «Խռովարար դար»: Թեմա 18՝ Ռուսական մշակույթը
13-17-րդ դդ.: Թեմա 19՝ Ռուսաստանը 17-րդ դ. վերջին-18-րդ դ. 1-ին քառորդին:
Թեմա 20՝
Պյոտրյան վերափոխումները: Թեմա 21 ՝ Ազնվականական
կայսրությունը և պալատական հեղաշրջումները 18-րդ դ. 2-րդ քառորդին: Թեմա
22 ՝ Ռուսաստանը 18-րդ դ. 2-րդ կեսին: Թեմա 23 ՝ Եկատերինա Մեծի
լուսավորյալ միապետությունը: Ռուսական մշակույթը 18-րդ դ.:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1402/B03. Գրաբար-1 ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (96 ժամ գործնական աշխատանք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գրաբարի բառային և
ձևաբանական իրողությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա Գիտելիք գրաբարի բառային և ձևաբանական
հատկանիշների վերաբերյալ,
2. Հին հայերենի բնագրերը կհասկանա և կթարգմանի:
3.կկարողանա Կատարել գրաբարյան բնագրերի բառապաշարային և
ձևաբանական վերլուծություններ
4.գրաբարի հնչյունական, ուղղագրական, հնչյունափոխական և
բառային հատկանիշների վերաբերյալ,
5.գրաբարյան բնագրերը վարժ կկարդա և կհասկանա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գրաբարը որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի
ընդհանուր առանձնահատկությունները: Թեմա 2՝ Գրաբարի հնչյունական
համակարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ: Թեմա 3՝ Գրաբարի խոնարհման
համակարգը. սահմանական, ստորադասական և հրամայական եղանակները:
Թեմա 4՝ Գրաբարի անվանական հոլովումը. հոլովները և նրանց կազմությունը.
անկանոն հոլովումներ: Թեմա 5՝ Գրաբարի դերանունները. նրանց տեսակները և
հոլովումը:Թեմա 6՝ Գրաբարի ածական անունը. ածականների համեմատության
աստիճանների կազմությունը: Թեմա 7 Թվականները, նրանց հոլովումը: Թեմա
8՝ Գրաբարի անկանոն և պակասավոր բառերը: Թեմա 9՝ Պատճառական բայեր.
գրաբարի բաղադրյալ ժամանակաները: Թեմա 10՝ Գրաբարի մակբայներն ու
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նրանց տեսակները: Թեմա 11՝ Շաղկապներ և ձայնարկություն: Հոդեր: Թեմա 12՝
Գրաբարի նախդիրները և նախադրությունները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B04. Կովկասագիտության ներածություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատուման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Կովկասի պատմամշակութային
ժառանգության ընդգրկումը, ուսումնասիրման պատմությունը, զարգացման
փուլերը և նրանց առանձնահատկությունները, հետազոտական հիմնական ուղղություններն ու հիմնահարցերը, գիտահետազոտական դպրոցները, զարգացման հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Կովկասի պատմամշակութային ժառանգության ընդգրկումը, ուսումնասիրման պատմությունը, զարգացման փուլերը
2. կհասկանա հետազոտական հիմնական ուղղություններն ու հիմնահարցերը,
3. կկարողանա տիրապետել կովկասագիտության հիմնախնդիրներին և ինքնուրույն կողմնորոշվել հետագա հետազոտական աշխատանքներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կովկաս հասկացությունը հունա-հռոմեական, հայ և վրացական
միջնադարյան սկզբնաղբյուրներում: Թեմա 2՝ Կովկասի տեղագրական ուսումնասիրությունը 18-19-րդ դարերում: Թեմա 3`Կովկասի ուսումնասիրության ռուսական դպրոցը: Թեմա 4` Կովկասի պատմության ուսումնասիրման արևմտաեվրոպական դպրոցը 19-րդ դարում: Թեմա 5` Կովկասի պատմության հայ հետազոտողները և հիմնական ուղղությունները: Թեմա 6` Կովկասի պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրման վրացական դպրոցը : Թեմա 7`
Նիկողայոս Մառը և Կովկասի ուսումնասիրության հիմնախնդիրները : Թեմա 8՝
Կովկասի պատմության ասորական սկզբնաղբյուրներն ու նրանց գիտական արժեքը: Թեմա 9՝ Կովկասի պատմության բյուզանդական սկզբնաղբյուրներն ու
նրանց գիտական արժեքը: Թեմա 10՝ Կովկասագիտության զարգացման հեռանկարները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B05 Հայոց պատմություն-2 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին
մատուցել հայոց պատմության նոր
շրջանը: Դասավանդման ընթացքում
շեշտադրվում է ազգային - ազատագրական շարժումների պատմության
վերլուծությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ ժողովրդի նոր պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման
կարևորագույն իրադարձությունները և դսաեր քաղել անցյալի թույլ
տված սխալներից,
3. կկարողանա
իր
գիտելիքները
լայնորեն
օգտագործել
իր
աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. Առաջացումը և բովանդակությունը: Թեմա
2`Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ
դդ.: Թեմա 3` Ռուսաստանի
տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 4` Հայ
ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ դ.
սկիզբ): Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Թեմա 5` Ազատագրական
խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների
ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 6`
Պանթուրքիզմը
պետական
քաղաքականություն
Թուրքիայում:
Արևմտահայության Մեծ Եղեռնը: Թեմա 7` Հայաստանը 1917 թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Թեմա 8` Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և
Հայաստանը: Թեմա 9` Հայկական մշակույթը (17-րդ դ. կեսեր- 20-րդ դ. սկզբներ):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1101 B06. Վրաստանի պատմություն-1 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ճանաչողական, գիտա-տեսական և
քաղաքական դիտանկյուններով ներկայացնել Վրաստանի պատմությունը,
լուսաբանել տարաբնույթ վիճահարույց և միմյանց հակադիր տեսակետներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա վրաց ժողովրդի կազմավորման
ընթացքի,
«Վրաստան»
հասկացության
ձևավորման,
վրաց
պետականության առանձնահատկությունների, զարգացման ընթացքի
և փուլերի մասին,
2. կպատկերացնի հարևան երկրի սոցիալական և տնտեսական
զարգացման միտումները, ավատատիրական հարաբերությունների
օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները Վրաստանում,
3. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու, երևույթները
տարածաշրջանային կտրվածքով համակողմանիորեն գնահատելու
կարողություն,
4. ի վիճակի կլինի կողմնորոշվել հայոց և վրաց պատմության ընդհանուր
հետաքրքրություն ներկայացնող և բանավիճային հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վրաստանի պատմության աղբյուրները և պատմագրությունը։
Թեմա 2՝ Վրաստանի աշխարհագրական դիրքը, բնական պայմանները, կլիման,
ընդերքը, կենդանական ու բուսական աշխարհը։ Թեմա 3՝ Վրաստանի հիմնական
պատմական երկրամասերը, բնակչությունը, ներէթնիկ ու այլէթնիկ խմբերը։
Թեմա 4` Վրաց ժողովրդի էթնոգենեզի հիմնահարցը։ Թեմա 5՝ Քարթվելական
ցեղերը Ք.ա. 3-2-րդ հազարամյակներում։ Թեմա 6՝ Վրաստանը Ք. Ա. 1-ին
հազարամյակում: Թեմա 7՝ Վրաստանը 1-3-րդ դդ., քրիստոնեության
տարածումը, սոցիալ-տնտեսական զարգացումը Վրաստանում, վրացական
մշակույթը 4-8-րդ դ.: Թեմա 8՝ Վրաստանը 9-11-րդ դ., նոր քաղաքական
կազմավորումների հանդես գալը և պայքարը գերիշխանության համար, երկրի
քաղաքական միավորման ընթացքը և ավարտը։ Թեմա 9՝ Վրաստանը միացյալ
թագավորության ժամանակաշրջանում. Դավիթ Շինարար և Թամար թագուհի։
Թեմա 10՝ Վրաց մշակույթի ծաղկումը։ Թեմա 11՝ Վրաստանը մոնղոլական
տիրապետության շրջանում, երկրի բաժանումը երկու թագավորությունների:
Թեմա 12՝ Վրաստանի միասնության վերականգնումը. Գեորգի Պայծառ։ Թեմա
13 ՝ Վրաստանը 14-րդ դարի երկրորդ կեսին-15-րդ դարում, երկրի բաժանումը
առանձին թագավորությունների և իշխանությունների:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

–214
–

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B07. Ռուսաստանի պատմություն-2 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական անցյալին, ուսանողների մոտ ձևավորել Ռուսաստանի պատմության 19-րդ դ.
ավարտի և 20-րդ դ. սկզբի, մինչև 1917թ. փետրվարյան բուրժուադեմոկրատական
հեղափոխության
ժամանակաշրջանն
ընդգրկող
պատմական
կարևոր
իրադարձությունների մասին համապատասխան գիտելիքներ, տալ պատշաճ
մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի
Ռուսաստանի պատմության մասին,
2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական
ճակատագրում,
3. հստակ պատկերացում կունենա ներկա զարգացումների մասին, կկարողանա կատարել ճիշտ հետևություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ռուսաստանը 19-րդ դ. 1-ին կեսին: Ռուսաստանյան կայսրության
ժողովուրդները: Թեմա 2` Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ
դ. 1-ին կեսին: Թեմա 3` Հասարակական-քաղաքական միտքը Ռուսաստանում
19-րդ դ. 1-ին կեսին: Թեմա 4` Ազատագրման դարաշրջանը: Թեմա 5` Ռուսաստանը և Արևելյան հարցը: Թեմա 6` Ռուսաստանի հոգևոր կյանքը 19-րդ դ. 2-րդ
կեսին: Թեմա 7` Հասարակական-քաղաքական միտքը 19-րդ դ. 2-րդ կեսին: Նարոդնիկական շարժումը: Բանվորական շարժումները և կազմակերպությունները:
Թեմա 8` Մարքսիզմի տարածումը Ռուսաստանում: Պահպանողական գաղափարախոսությունը: Թեմա 9` Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը
19-րդ դ. 2-րդ կեսին: Թեմա 10` Ռուս-թուրքական 1877-1878թթ. պատերազմը:
Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը և Բեռլինի դաշնագիրը: Թեմա 11` Ռուսաստանի քաղաքականությունը Հեռավոր Արևելքում ու Խաղաղօվկիանոսյան ավազանում: Թեմա 12` Ռուսաստանի պատմության սոցիալ-տնտեսական զարգացումը
19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին: Թեմա 13` Ռուսաստանի ինքնակալության
ներքին քաղաքականությունը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին: Թեմա 14`
Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ.
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սկզբին: Թեմա 15` Ռուս-ճապոնական պատերազմը: Թեմա 16` 1905-1907թթ.
ռուսական
բուրժուադեմոկրատական
հեղափոխությունը:
Քաղաքական
կուսակցությունների ձևավորումը Ռուսաստանում: 1-ին և 2-րդ Պետական
Դումաները: Թեմա 17` Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19051914թթ.: Թեմա 18` Ռուսաստանը Առաջին համաշխարհային պատերազմում:
Թեմա 19` 1917թ. Փետրվարյան բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունը
Ռուսաստանում: Թեմա 20` Ռուսական մշակույթը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ.
սկզբին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B08 . Հայոց պատմություն-3 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի երրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին
մատուցել հայոց պատմության նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների
պատմության վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ ժողովրդի նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3- րդ հանրապետությունների պատմությանը, դսաեր քաղել անցյալի թույլ տված սխալներից,
3. կկարողանա իր գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային,
հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայաստանի Հանրապետության ստեղծումը։ Թեմա 2` Հայաստանի
Հանրապետության ներքին կյանքը 1918-1920թթ.: Թեմա 3` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին դրությունը 1918-1920թթ.: Թեմա 4` Խորհրդային
կարգերի հաստատումը։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.:
Թեմա 6` Խորհրդային Հայաստանի քաղաքական կյանքը և ներքին դրությունը
1920-1991 թթ.: Թեմա 7` Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական զարգացումը
1920-1991 թթ.: Թեմա 8` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 9`
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը: Թեմա 10` Հայկական մշակույթը 2021- րդ դդ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B09. Վրաստանի պատմություն-2 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ճանաչողական, գիտատեսական և քաղաքական դիտանկյուններով ներկայացնել Վրաստանի պատմությունը, լուսաբանել տարաբնույթ վիճահարույց և միմյանց հակադիր տեսակետներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կպատկերացնի հարևան երկրի սոցիալական և տնտեսական
զարգացման միտումները, ավատատիրական հարաբերությունների
օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները Վրաստանում,
2. ձեռք կբերի պատմական փաստերը համադրելու, երևույթները
տարածաշրջանային կտրվածքով համակողմանիորեն գնահատելու
կարողություն,
1. ի վիճակի կլինի կողմնորոշվել հայոց և վրաց պատմության ընդհանուր
հետաքրքրություն ներկայացնող և բանավիճային հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քարթլիի, Կախեթի, Իմերեթի թագավորությունները և Սամցխեի
աթաբեկությունը 16-րդ դարում: Թեմա 2՝ Թուրք-իրանական հակամարտությունը
Վրաստանում: Թեմա 3՝
Վրաստանը 17-րդ դարում: Թեմա 4՝
Վրաց
մահմեդական գահակալները: Թեմա 5՝ Վրաստանի պայքարը իրանական լծի
դեմ:
Թեմա
6՝
Վրաստան-Եվրոպա
և
Վրաստան-Ռուսաստան
հարաբերությունները: Թեմա 7՝ Թագավորական դինաստիայի նոր ճյուղի
հաստատումը Վրաստանի գահին: Թեմա 8՝ Ռուս-վրացական Գեորգիևյան
պայմանագիրը: Թեմա 9՝ Վրաստանի քաղաքականությունը Հայաստանում և
հայ-վրացական հարաբերությունները: Թեմա 10՝
Վրաստանի նվաճումը
Ռուսաստանի կողմից: Թեմա 11՝ Վրաստանի հայ համայնքը 19-րդ դարում:
Թեմա 12՝ Վրաստանը 19-րդ դարի առաջին կեսին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B10. Ռուսաստանի պատմություն-3

( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտա-ճանաչողական գործընթացի միջոցով
ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության կարևոր
հիմնախնդիրներին՝ ինչպես խորհրդային, այնպես էլ հատկապես հետխորհրդային տարիների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի Ռուսաստանի պատմության մասին,
2.
կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական
ճակատագրում,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում 1917թ.: Թեմա 2 ՝ Քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում(1917-1922թթ.): Թեմա 3 ՝ Ազգային
հարցը և ազգային քաղաքականությունը ԽՍՀՄ-ում 1917-1930-ական թթ.: Թեմա 4
՝ Խորհրդային պետության արտաքին քաղաքականությունը 1917-1930-ական
թթ.: Թեմա 5 ՝ Վարչա-հրամայական համակարգի հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և
ստալինյան բռնաճնշումները 1930-ական թվականներին: Թեմա 6 ՝ ԽՍՀՄ-ը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին: Թեմա 7 ՝ ԽՍՀՄ-ը Գորբաչովյան վերակառուցման տարիներին: Թեմա 8 ՝ Ազգային հիմնահարցը ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման տարիներին և հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 9 ՝ ԽՍՀՄ փլուզումը: Հետխորհրդային Ռուսաստանը 1990-2000-ական թթ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B11. Ադրբեջանի պատմություն-1 /Աղվանքի պատմ·/ ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ,առանց եզրափակիչ գնահատուման դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն է իրական պատկերացում հաղորդել Արևելյան
Այսրկովկասի պատմության ողջ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ: Ներկայացնել
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նույն տարածքում Աղվանքի, Շիրվանի պետականությունների հերթագայումը և
Արևելյան Հայաստանի փոխհարաբերությունները այդ պետականությունների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Իրազեկ կլինի Արեւելյան Այսրկովկասի պետական կազմավորումների
ու էթնիկական միավորների մասին հնագույն ժամանակներից մինչեւ
թյուրքալեզու ցեղերի հայտնվելը 11-րդ դարում եւ դրանից հետո մինչեւ
ադրբեջանցի ժողովրդի կազմավորման գործընթացը 19-րդ դարում,
ինչպես նաեւ այդ գործընթացի ավարտի մասին՝ 20-րդ դ. սկզբում։
2. Ունակ կլինի
վերլուծել ադրբեջանցի ժողովրդի կազմավորման եւ
պատմության առանձնահատկությունները Արեւելյան Այսրկովկասի
բնիկ եւ հարեւան ժողովուրդների պատմության ֆոնի վրա, ինչպես նաեւ
այդ ֆոնի վրա ճշգրիտ ընկալել Ղարաբաղյան հակամարտության
պատճառները եւ էությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Աղվանքը 4-10-րդ դարերում: Շիրվանը 9-16-րդ դարերում:
Թեմա 2 ՝ Արևելյան Այսրկովկասը Սեֆյան Իրանի կազմում: Թեմա 3 ՝ Նադիրը և
Արևելյան Այսրկովկասի ճակատագիրը: Արևելյան Այսրկովկասը՝ կիսանկախ և
նրա նվաճումը Ռուսաստանի կողմից: Թեմա 4 ՝ Ադրբեջանցի ժողովրդի
կազմավորման համար իբրև սուբստրատ են ծառայել Արեւելյան Այսրկովկասի
մահմեդական էթնիկական միավորները, որոնք ի վերջո համախմբվեցին 11-րդ
դարից այնտեղ ներթափանցած թյուրքալեզու ցեղերի հետ։ Թեմա 5 ՝ Սակայն
բուն էթնոհամախմբման գործընթացը սկսվել է 19-րդ դ. Ռուսաստանի կազմ այդ
տարածաշրջանի անցումից հետո եւ ավարտվել 20-րդ դ. սկզբներում, տեւելով
ընդհուպ մինչեւ 1930-ական թթ.։ Թեմա 6 ՝ 1918 թ. ստեղծված Ադրբեջանական
պետության վարած խտրական քաղաքականության հետեւանքով Արեւելյան
Այսրկովկասի բազմաթիվ ժողովուրդներ հայտնվեցին էթնիկ ուծացման վտանգի
առջեւ, թեպետ շարունակում են պայքարել դրա դեմ։ Թեմա 7՝ Այդ պետության
մեջ բռնի մտցված Լեռնային Ղարաբաղը կարողացավ ազատագրվել նրանից
տասնամյակների պայքարից եւ, ի վերջո, Արցախյան հաղթական պատերազմից
հետո։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1307/B12. Հոգեբանություն ( 2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (20 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատուման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան
երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին, ինչպես
նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական
գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթների, հոգեկան
գործընթացների
և
վիճակների
առանձնահատկությունների
և
ձևավորման հիմնական օրինաչափությունների վերաբերյալ:
2. վերլուծել հոգեկան երևույթների առանցքային օրինաչափությունները և
մեխանիզմները,
3. կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական կյանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Թեմա 2 ՝
Հասկացություն հոգեկանի մասին: Թեմա 3 ՝ Հոգեկանի կառուցվածքը և
ֆունկցիաները: Թեմա 4 ՝ Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 5 ՝
Կոգնիտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 6 ՝ Անձ, անհատ,
անհատականություն հասկացությունները հոգեբանության մեջ: Խառնվածք,
բնավորություն, ընդունակություններ: Թեմա 7 ՝ Սոցիալական խմբեր:
Առաջնորդություն: Թեմա 8 ՝ Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 9 ՝ Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Թեմա 10 ՝
Տարիքային պարբերացում և ճգնաժամեր: Թեմա 11 ՝ Կրթության և
դաստիարակության հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B13. Վրաստանի պատմություն-3 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն է
ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել
Վրաստանի պատմության հիմնահարցերին՝ սկսած 19-րդ դ· սկզբից մինչև մեր
օրերը,
ծանոթացնել
Վրաստանի
պատմության
հանգուցային
այն
իրադարձություններին, որոնք վճռական նշանակություն են ունեցել Վրաստանի
նորագույն շրջանի զարգացումների համար:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ճանաչողական
հենքի
վրա
կատարել
վերլուծություններ
և
ընդհանրացումներ
Վրաստանի
պատմության
ընթացքի,
նրա
առանձնահատկությունների, զարգացման միտումների և հեռանկարների
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Վրաստանը 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 2 ՝
Ռուսաստանի գաղութային քաղաքականությունը Վրաստանում: Թեմա 3՝
Սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները Վրաստանում 19-րդ դ· առաջին
կեսին: Թեմա 4 ՝ Գյուղացիական ապստամբությունները 19-րդ դարի 2-րդ կեսին:
Թեմա 5՝ Գյուղացիական ռեֆորմը և կապիտալիզմի զարգացումը Վրաստանում:
Թեմա 6 ՝ Վրաստանը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 7 ՝
Վրաստանը 1917-1918 թթ·: Թեմա 8 ՝ Վրաստանի պետական անկախության
վերականգնումը: Թեմա 9՝ Վրաստանը և 1917 թ· ռուսաստանյան փետրվարյան
հեղափոխությունը: Թեմա 10՝ 1917 թ· հոկտեմբերյան հեղաշրջումը և իրավիճակի
փոփոխությունը Անդրկովկասում: Թեմա 11 ՝ Վրաստանի դեմոկրատական
հարնարպետության հռչակումը 1918 թ· մայիսի 26-ին: Թեմա 12 ՝ Վրաստանը և
Անդրկովկասյան անկախ հանրապետությունները 1918-1920 թթ·: Թեմա 2 ՝
Վրաստանը խորհրդային ժամանակաշրջանում: Թեմա 13՝ Վրաստանի
խորհրդայնացումը 1921 թ· փետրվարին: Թեմա 14 ՝ Խորհրդային իշխանության
քաղաքական ու տնտեսական ձեռնարկումները: Թեմա 14 ՝ Վրաստանը 19251945 թթ·: Թեմա 15՝ Վրաստանը ետպատերազմյան ժամանակաշրջանում /194580-ական թթ·/: Թեմա 16 ՝ Վրաստանի մշակութային կյանքը:
Թեմա 17՝
Վրաստանը ետխորհրդային տարիներին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B14. Համաշխարհային պատմություն-1 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատուման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ուսանողի մոտ ձևավորել հիմընդգրկուն
գիտելիքներ համաշխարհային պատմության ընթացքի վերաբերյալ, որպեսզի նա
կարողանա համաշխարհային մշակույթի իրողությունները համադրել կոնկրետ
պատմական դարաշրջանների ծիրում: Դասընթացի այս հատվածն ընդգրկում է
համաշխարհային պատմության հին և միջնադարյան շրջափուլերը: Այն
ներկայացնում է մարդկության անցումը նախնադարից դեպի հինարևելյան,
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ապա անտիկ և միջնադարյան քաղաքակրթություններ, ինչը հնարավորություն է
տալիս ոչ միայն բացահայտել յուրաքանչյուր կոնկրետ շրջափուլի ժամանակատարածային և պատմական բովանդակությունը, այլ նաև՝ քաղաքակրթական
տիպաբանությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Հին Արևելյան, Անտիկ և Միջնադարյան քաղաքակրթությունների
տիպաբանության և դրանց հիմնական հատկանիշների վերաբերյալ
2. Վերոնշյալ քաղաքակրթություններից յուրաքանչյուրի կառուցակազմիկ
բաղադրիչների, պատմական զարգացման առանձին շրջափուլերի և
դրանց առանձնահատկությունների վերաբերյալ
3. Դասընթացի շրջանակում դիտարկվող յուրաքանչյուր երկրի քաղաքական, ընկերային, տնտեսական, մշակութային պատմության
հիմնական փաստերի և իրողությունների,
պատմական դեմքերի
(պերսոնալիաների) վերաբերյալ
4. Հստակ պատկերացնել և ներկայացնել հինարևելյան, անտիկ և միջնադարյան
քաղաքակրթությունների
տիպաբանությունը,
դրանց
բովանդակային և հաստատութենական կառուցվածքը
5. Առանձին դեպքերը, իրադարձությունները, պատմական անհատականությունների գործունեությունը դիտարկել ընդհանուր պատմական,
իսկ երբեմն էլ՝ քաղաքակրթական համատեքստում
6. Մշակույթի իրողությունները ճիշտ համակցել կոնկետ պատմական
դարաշրջանի հետ
7. (Կկարողանա ձեռք բերված գիտելիքները կիրառել այլ քաղաքակրթությունների տիպաբանության և պատմության ուսումնասիրության
գործընթացում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն· Համաշխարհային պատմության հին և միջին
դարեր հասկացությունը, դրանց տիպաբանական առանձնահատկությունները:
Թեմա 2 ՝ Դասընթացի բաղադրամասերը, ժամանակագրական և տարածական
սահմանները: Թեմա 3 ՝ Լոկալ և գլոբալ քաղաքակրթությունների տեսությունը
որպես
դասընթացի
մեթոդաբանական
հիմք,
քաղաքակրթությունների
զարգացման շրջափուլերը և ռիթմերը: Թեմա 4 ՝ Հին Արևելքի պատմություն: Հին
Արևելքի պատմության ներածություն: Թեմա 5 ՝ Հին Միջագետքի
քաղաքակթություններ (Շումեր, Աքքադ, Բաբելոն, Ասորեստան), Հին
Եգիպտական քաղաքակրթությունը, Հին Հնդկական քաղաքակրթությունը, Հին
Չինական
քաղաքակրթությունը,
Խեթական
քաղաքակրթությունը,
Հին
Իրանական քաղաքակրթությունը, Արևելյան Միջերկրածովքի քաղաքակրթությունները (Սիրիա, Փյունիկիա, Պաղեստին) Թեմա 6 ՝ Հին Հունաստանի
պատմություն: Մինոսյան և Միկենյան քաղաքակրթություններ: Մութ դարեր կամ
Հոմերոսյան դարաշրջան: Հունաստանը Արքաիկ դարաշրջանում: Դասական
դարաշրջան: Հելլենիստական դարաշրջան: Հին Հռոմի պատմություն: Վաղ
Հռոմը և Իտալիան: Էտրուսկյան քաղաքակրթությունը: Հռոմն արքայական
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դարաշրջանում: Հռոմեական Հանրապետության կայացումը: Հռոմեական
Միջերկրածովյան տերության ստեղծումը: Հանրապետության ճգնաժամը և
Քաղաքացիական պատերազմները: Հռոմը վաղ կայսրության՝ պրինցիպատի
դարաշրջանում: Ուշ հռոմեական կայսրությունը՝ Դոմինատ: Թեմա 7 ՝ Միջին
դարերի պատմության ներածություն: Միջնադար հասկացությունը: Միջին
դարերի պատմության պարբերացման հիմնախնդիրը: Ավատատիրություն
հասկացությունը: Թեմա 8 ՝ Եվրոպան վաղ միջնադարում (5-11-րդ դդ.): Վաղ
ավատատիրության
հասարակական
կառույցը
և
տիպաբանությունը:
Բյուզանդական տերությունը 5-11-րդ դդ.: Արևմտյան Եվրոպան 5-11-րդ դդ.. վաղ
ավատատիրական պետությունները: Եկեղեցին վաղ միջնադարում: Թեմա 9 ՝
Եվրոպան զարգացած միջնադարում (11-15-րդ դդ.): Զարգացած միջնադարի
հասարակական կառույցը և տիպաբանությունը: Միջնադարյան քաղաքը:
Արհեստը միջնադարյան քաղաքում: Եկեղեցին և նրա կազմակերպությունը 1115-րդ դդ.: Խաչակրաց արշավանքները: Կենտրոնացված պետությունները 11-15րդ դդ.: Վերածննունդ: Հումանիզմ: Ռեֆորմացիա:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B15 . Ադրբեջանի պատմություն-2 /Շիրվանի պատմ·/ ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ներկայացնել Արևելյան Այսրկովկասի վարչա-քաղաքական պատմությունը
արաբական նվաճումներից հետո Շիրվանի թագավորության ձևավորումը, նրա
հարաբերությունները Աղվանք-Առանի/ Արցախ-Ուտիք/
հետ: Շիրվանի
նվաճումը Իրանի կողմից: Արևելյան Այսրկովկասի սոցիալ-տնտեսական ու
քաղաքական պատմությունը 17-20-րդ դդ·:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կունենա
իրական
գիտելիքներ
Արևելյան
Այսրկովկասի
էթնոքաղաքական և դավանական զարգացումների վերաբերյալ,
2. Կիմանա պատմա-մշակութային ժառանգության հուշարձանների և
նրանց պատկանելության վիճահարույց հարցերը:
Բովանդակությունը
Թեմա 1 ՝ Շիրվանը որպես արաբական վարչա-քաղաքական միավոր՝ 7- 9-րդ
դարեր: Թեմա 2 ՝ Յազիդիների ժառանգական իշխանության հաստատումը
Շիրվանում ետարաբական շրջանում: Թեմա 3 ՝
Թուրք-սելջուկների
արշավանքները
Շիրվան:
Թեմա
4՝
Շիրվանի
և
Վրաստանի

–223
–

փոխհարաբերությունները:
Շիրվանը
12-14-րդ
դարերում:
Մոնղոլները
Շիրվանում: Թեմա 5 ՝ Շիրվանի և թուրքմենական ցեղախմբերի հարաբերությունները 15-րդ դարում: Թեմա 6 ՝ Սեֆյանների կողմից Շիրվանի նվաճումը և
շիրվանշահերի դինաստիայի անկումը: Թեմա 7 ՝ Շիրվանը Սեֆյանների
պետության կազմում: Թեմա 8 ՝ Շիրվանի խանությունը 18-րդ դ· երկրորդ կեսին:
Թեմա 9 ՝ Շիրվանի նվաճումը Ռուսաստանի կողմից: Թեմա 10 ՝ Շիրվանը 19181920 թթ·: Թեմա 11՝ Արևելյան Այսրկովկասի դեմոգրաֆիական պատկերի
փոփոխությունները խորհրդային շրջանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1405/B16. Մանկավարժություն ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել մանկավարժություն
գիտության ժամանակակից հիմնախնդիրները, նրա զարգացումը` գիտական
հարացույցների հիմքի վրա, և ցույց տալ մանկավարժություն գիտության տեղն ու
դերը մարդուն ուսումնասիրող գիտությունների շարքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մանկավարժության ժամանակակից տեսությունները, ճյուղերը,
հիմնական հասկացությունները, ուսուցման և դաստիարակության դերը
մարդու անձի ձևավորման և զարգացման գործընթացում, ՀՀ կրթության
համակարգի արդի բարեփոխումները, ուսուցման նոր տեսակները,
կազմակերպման նոր ձևերն ու մեթոդները, կրթության կառավարման
հիմնահարցերը:
2. կկարողանա հասկանալ մանկավարժություն գիտության տեղն ու դերը
մարդու անձի սոցիալականացման համատեքստում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝
Մանկավարժության ընդհանուր հիմունքներ: Թեմա 2 ՝
Մանկավարժական գիտությունների համակարգը, կապն այլ գիտությունների
հետ, ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, հետազոտության մեթոդները:
Թեմա 3 ՝ Մանկավարժական մտքի պատմական զարգացումը, կրթական գործը
սփյուռքում: Թեմա 4՝ Դաստիարակության հիմունքներ. անձի ձևավորումը, գործոնները, զարգացումն ու դաստիարակությունը: Թեմա 6 ՝ Դաստիարակության
սկզբունքները, մեթոդները, բաղադրիչները:
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Թեմա 7՝ Դիդակտիկայի հիմունքներ: Թեմա 8 ՝ Կրթության բովանդակությունը,
ուսուցման գործընթացի էությունը, սկզբունքները, մեթոդները, կազմակերպման
ձևերը: Թեմա 9 ՝ Գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ստուգումն
ու գնահատումը: Թեմա 10՝ Կրթության կառավարում: Թեմա 11 ՝ ՀՀ կրթության
համակարգը, կառավարումը և բարեփոխումները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/ B17. Համաշխարհային պատմություն-2 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների
պատմության նոր ժամանակաշրջանը: Քննարկել այնպիսի համաշխարհային
կարևորության երևույթներ ինչպիսիք են Վեստֆալյան և Վիեննայի
համաքարգերը, այդ համակարգերի հիմքով ձևավորված աշխարհակարգերը։
Ազգ-պետությունների ձևավորումն ու արդիականացման միտումները,
բնութագրիչները, պետության գործառույթները և իշխանության իրականացման
ոլորտները: Բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունները Եվրոպայում,
Գերմանական կայսրության ձևավորումը և քաղաքացիական պատերազմը
ԱՄՆ-ում: Համաշխարհային գերտերությունների արտաքին քաղաքականության
ձևավորումը: Նոր ձևավորվող միջազգային հարաբերությունների համակարգում
ուժերի
հարաբերակցությունը,
կոնֆլիկտների
տարատեսակները,
համագործակցության շրջանակներն ու մեխանիզմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիք, որը թույլ կտա ըմբռնել արդիական պետության
ձևավորման համատեքստը, ֆեոդալական հաստատություններից դեպի
ներկայացուցչական հաստատություններ անցումը, հասարակության
քաղաքական պասիվությունից անցումը դեպի ակտիվ մասնակցային
նոր ձևերի և նորացման գործընթացի ծավալումը
2. Եվրոպայում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին տեղի ունեցող ազգայինազատագրական պայքարի և նոր պետությունների առաջացման
պատմական նշանակության ու հետևանքների վերաբերյալ:
3. Գիտելիքներ կձևավորի միջազգային հակասությունների նոր փուլի
վերաբերյալ, Եվրոպայում և աշխարհում նոր ռազմաքաղաքական
դաշինքների ու բաժանարար գծերի առաջացման պատճառների ու
հետևանքների մասին, համաշխարհային տնտեսական, քաղաքական և
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սոցիալական
զարգացումների
վերաբերյալ,
միջազգային
հարաբերությունների նոր համակարգի հաստատման վերաբերյալ:
4. կկարողանա
իր
ընկալումների
հենքի
վրա
ըմբռնել
արդի
համաշխարհային քաղաքականության համատեքստում տեղի ունեցող
քաղաքական
և
հասարակական
փոփոխությունների
տրամաբանությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Վեստֆալյան համակարգի ձևավորումը, Ֆրանսիան 19-րդ դարի 2րդ կեսին- 20-րդ դարի սկզμին: 1830թ. հուլիսյան հեղափոխությունը: Թեմա 2 ՝
1848թ. հեղափոխությունը: Ֆրանս-պրուսական պատերազմի պատճառներն ու
սկիզբը: Թեմա 3 ՝ 1870 թ. սեպտեմբերի 4-ի հեղափոխությունը: Թեմա 4 ՝ Փարիզի
կոմունան: Թեմա 5 ՝ Երրորդ հանրապետության պետական կարգը և
քաղաքական կյանքը: Թեմա 6 ՝ Արտաքին քաղաքականությունը 1870-1890-ական
թթ.: Թեմա 7 ՝ Ֆրանսիայի քաղաքական դերն առաջին համաշխարհային
պատերազմի նախօրյակին: Թեմա 8 ՝ Ա. Բիրանի կառավարությունը: Թեմա 9 ՝
Ռ. Պուանկարեի իշխանությունը: Թեմա 10 ՝ Կլեմանսոյի դիկտատորական
կառավարության հաստատումը: Թեմա 11 ՝ Անգլիան 19-րդ դարում և 20-րդ
դարի սկզբին: Թեմա 12 ՝ 1832թ. պառլամենտական բարեփոխումը: Թեմա 13 ՝
Չարտիստական շարժումը: Թեմա 1 ՝ Անգլիայի տնտեսական զարգացումը:
Թեմա 14 ՝ Գլադստոնի, Դիզրայելիի, Սոլսբերիի կաբինետները: Անգլիայի
գաղութային քաղաքականությունը: Թեմա 15 ՝ Լիբերալների հաղթանակը 1906թ.:
Լեյբորիստական կուսակցության առաջացումը: Թեմա 16 ՝ Լլոյդջորջիզմ: Թեմա
17 ՝ Անգլիայի արտաքին քաղաքականությունը 1912-1914թթ., իռլանդական
հարցը: Թեմա 1 ՝ Ամերիկյան գաղութների անկախացումը: Թեմա 18 ՝
Գերմանական կայսրության կազմավորումը, Գերմանիայի միավորման
պատմական անհրաժեշտությունը: Թեմա 19՝ Օտտո ֆոն Բիսմարկը և ֆրանսպրուսական պատերազմը 1870-1871թթ.: Թեմա 20 ՝ Կայսրության հռչակումը:
Թեմա 21 ՝ Կայսրության պետական կարգը և քաղաքական կյանքը: Կապրիվիի
կանցլերությունը: Բյուլովի կանցլերությունը: Թեմա 22 ՝ Իտալիան 19-րդ դարում
և 20-րդ դ. 1848-1849թթ. ազգային հեղափոխությունը: Թեմա 23 ՝ Իտալիայի
միավորման սկիզμը: Թեմա 24 ՝ Ջ. Գարիբալդի: Թեմա 25 ՝ Իտալիայի պետական
կարգը և քաղաքական կյանքը: Թեմա 26 ՝ Պապական պետությունը: Թեմա 27 ՝
ՙԱջի՚ կառավարումը: Թեմա 28 ՝ ՙՁախի՚ կառավարումը: Իտալիայի արտաքաին
քաղաքականություհը: Թեմա 29 ՝ Ֆ. Կրիսպիի անցումը իշխանության գլուխ:
Թեմա 30 ՝ Ջ. Ջոլիտիի լիբերալ քաղաքականությունը 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա
31 ՝ Իտալո-թուրքական պատերազմը: Թեմա 32 ՝ ԱՄՆ-ն 19-րդ դարում ԱՄՆ-ի
տնտեսական զարգացումը և տարածքային աճը: Թեմա 33 ՝ Քաղաքացիական
պատերազմը 1861-1865թթ.: Թեմա 34 ՝ Արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 35
՝ Ամերիկյան էքսպանիսիոնիզմի գաղափարախոսությունը, ՙբաց դռների՚
դոկտրինան: Թեմա 36՝ Միջազգային հարաբերությունները 1871-1914թթ. Երեք
կայսրերի համաձայնությունը: 1875-1878թթ. Արևելյան ճգնաժամը: Թեմա 37 ՝
Ավստրո-գերմանական դաշինքը /1879թ./: Թեմա 38՝ Եռյակ դաշինքը /1882թ./:
Թեմա 39՝ Պայքարը Աֆրիկայի և Ասիայի համար: ՙԻնքնաապահովության՚
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պայմանագիրը: Թեմա 40 ՝
ՙՓայլուն մեկուսացման՚ անգլիական
քաղաքականությունը: Թեմա 41 ՝ Ֆրանս-ռուսական դաշինքը /1891-1893թթ./:
Թեմա 42՝ Միջազգային հարաբերությունների սրումը Առաջին աշխարհամարտի
նախօրյակին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/ B18. Ադրբեջանի պատմություն-3 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ներկայացնել
Ադրբեջանի
պատմության
պատմաքաղաքական,
ռազմադիվանագիտական,
առևտրատնտեսական,
մշակութային,
քաղաքակրթական
հիմնահարցերը,
անդրադառնալ
տարածաշրջանային երկրների
բազմակողմանի փոխառնչություններին,
անվտանգության խնդիրներին և զարգացման հեռանկարներին ու միտումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի Ադրբեջանի
պատմության հիմնահարցերի
վերաբերյալ,
2. կտիրապետի
պատմաքաղաքական,
ռազմադիվանագիտական,
մշակութային, քաղաքակրթական հարաբերությունների առանցքային
դրվագներին ու փաստերին,
3. կըմբռնի այդ երկրներից յուրաքանչյուրի հետ փոխառնչությունների
համատեքստում
զարգացման
օրինաչափություններն
ու
առանձնահատկությունները:
4. կհասկանա և կվերլուծի այդ ժողովուրդների պատմական զարգացման
ինքնատիպությունները,նրանց քաղաքակրթությունների էությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Ադրբեջանի անկախ հանրապետությունը 1918-1920 թթ·: Թեմա 2 ՝
Ադրբեջանական Հանրապետության ստեղծումը: Թեմա 3՝ Ադրբեջանական
իշխանությունների ազգայնամոլ քաղաքականությունը: Թեմա 4՝ Ադրբեջանի և
Հայաստանի անկախ հանրապետությունների փախհարաբերությունները 19181920 թթ·: Թեմա 5՝ Ադրբեջանի խորհրդայնացումը և Հարաբերությունները
հարևան երկրների հետ: Թեմա 6՝ Ադրբեջանի խորհրդայնացումը և նրա
ազգայնամոլ քաղաքականությունը 1920-ական թթ·: Թեմա 7 ՝ Ադրբեջանը
խորհրդային տարիներին: Ադրբեջանի Հանրապետությունը ետխորհրդային
տարիներին: Թեմա 8 ՝ Ադրբեջանի Հանրապետությունը արդի փուլում:
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Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B19. Թուրքիայի պատմություն ( 5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Օսմանյան պետության
ստեղծումը,
նրա
նվաճումները,
տարածաշրջանում
ունեցած
նրա
դերակատարումը 16-19-րդ դարերում, Օսմանյան պետության թուլացումը և
անկումը, Հանրապետական Թուրքիայի ստեղծումը: Իմացություններ հաղորդել
Օսմանյան պետության և Թուրքիայի կազմի մեջ եղած բոլոր ժողովուրդների
ազգային զարգացման գործում նրա կատարած բացասական դերի վերաբերյալ:
Ժամանակակից Թուրքիայի և ՀՀ փախհարաբերությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա Օսմանյան պետության և Թուրքիայի (13-րդ դ.-ից սկսած)
պատմությունը, բացահայտել տարբեր ժամանակաշրջաններում այդ
երկրների զարգացման օրինաչափությունները, արտաքին և ներքին
քաղաքականությունների միտումները:
2. Կողմնորոշվել
թուրքական
պետության
զարգացման
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների մեջ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Թուրք-սելջուկների ներհոսքը Փոքր Ասիա· Օսմանյան
իշխանության ծնունդը 1299 թ: Օսմանյան պետության կողմից Բյուզանդիայի
գրավումը: Թեմա 2 ՝ Պետության ծավալումը Մերձավոր Արևելքում և
Հայաստանի նվաճումը թուրք-պարսկական պատերազմները 16-17-րդ
դարերում: Թեմա 3 ՝ Օսմանյան պետությունը 18-րդ դարում: Թեմա 4 ՝ Ռուսթուրքական պատերազմները 18-19-րդ դարերում: Թեմա 5 ՝ Օսմանյան
պետության թուլացումը 19-րդ դարում: Թեմա 6 ՝ Երիտթուրքերի հեղաշրջումը և
Առաջին Համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հայոց ցեղասպանության
իրականացումը: Հանրապետական Թուրքիայի հռչակումը· Քեմալ Աթաթուրք:
Թեմա 7 ՝ Թուրքիայի արտաքին և ներքին քաղաքականությունը 20-րդ դարում:
Թուրքիայի քաղաքականությունը ժամանակակից փուլում:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/ B20. Իրանի պատմություն

( 5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արաբական արշավանքներին
(Օմայաններ
և
Աբասսյաններ),
Թահերյանների,
Բուիների,
Սամանյանների, Սաֆարյանների, Ղազնավյանների տերությունների, ինչպես
նաև Իրանում սելջուկների, մոնղոլների, Լենկ Թեմուրի և թուրքմենների
տիրապետության շրջանների պատմությանը, Սեֆյան, Աֆշարյան և Զանդյան
շրջանների
պատմությանը,
16-18-րդ
դդ.
Իրանի
արհեստներին
և
գյուղատնտեսությանը, Շահի Աբբասի և Նադիր Շահի իշխանության
նշանակությանը Իրանի պատմության մեջ, 16-17-րդ դդ. իրանա-օսմանյան
պատերազմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Իրանի
պատմության
հետիսլամական
շրջանի
կարևոր
իրադարձությունների մասին 3-15-րդ դ.,
2. 16-20-րդ դդ. Իրանում առկա քաղաքական դրության և իշխող
դինաստիաների վերաբերյալ,
3. հասկանալ Իրանի սոցիալ-քաղաքական-տնտեսական զարգացման
հարցերը 3-15-րդ դդ.,
4. հասկանալ 16-20-րդ դդ. երկրի և նրա տնտեսության ու բնակչության
պատմական զարգացման հիմնական խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 ՝ Սասանյանների հաստատումը իրանական գահին: Սասանյանների
ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 3-6-րդ դդ: Իրան-Բյուզանդիա
փոխհարաբերությունները 4-7-րդ դդ: Հայաստանը Իրանի տիրապետության
ներքո: Արաբների կողմից Իրանի նվաճումը:
Իրանն Օմայանների և
Աբբասյանների ԽալիՖայության կազմում 7-8-րդ դդ.: Թեմա 2` Թահերյանների և
Սաֆարյանների պետության կազմավորումն Արևելյան Իրանում 9-րդ դարում:
Թեմա 3` Սամանյանների և Բուիների պետության կազմավորումը 10-րդ դ.-ում:
Թեմա 4` Սելջուկյան տիրապետությունն Իրանում 11-12-րդ դդ,: Թեմա
5`Աթաբեկների և Խորեզմշահերի պետություններն Իրանում 12-13-րդ դդ.: Թեմա
6` Մոնղոլական արշավանքներն. Իլխանյան պետության կազմավորումը 13-14րդ դդ.: Թեմա 7` Իրադրությունն Իրանում 14-րդ դարի երկրորդ կեսին և 15-րդ
դարում. Լենկթեմուր, կարակոյունլուներ և ակկոյունլուներ:
Թեմա 8` Սաֆավիե սուֆիական եղբայրության կազմավորումը. Շեյխ
Սաֆիէդդին Էսհաղ Արդաբիլի: Թեմա 9` Սեֆյանների պայքարը իշխանության
համար 15-րդ դ. երկրորդ կեսին. շեյխ Ջունեյդ և շեյխ Հեյդար: Թեմա 10` Սեֆյան
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պետության կազմավորումը 16-րդ դ. Շահ Իսմայիլ: Թեմա 11` Իրանա-օսմանյան
հարաբերությունները 16-րդ դարում: Թեմա 12՝ Շահ Աբբաս Մեծի (1587-1629թթ.)
բարենորոգումները. Իրանը Մերձավոր Արևելքի հզոր տերություն: Թեմա 13՝
Իրանի Շահ Աբբասի հաջորդների օրոք: Սեֆյան պետության անկումը և աֆղանցիների կողմից Իրանի նվաճումը 1722թ.: Թեմա 14` Իրանը Մերձավոր և Միջին
Արևելքի հզորագույն տերություն. Նադիր Շահ (1736-1747թթ.): Թեմա 15՝ Զանդյան
պետությունն Իրանում. Քյարիմ խան Զանդի գործունեությունը (1750-1794թթ.):

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B21. Դիվանագիտության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատշաճ մասնագիտական
պատկերացում ձևավորել դիվանագիտության պատմության կարևորագույն
իրադարձությունների,
դիվանագիտական
ծառայության
զարգացման,
դիվանագիտական մեթոդների, բանակցային արվեստի և դիվանագիտական
պրոտոկոլի զարգացման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հին և միջին դարերի, նոր և նորագույն ժամանակների
դիվանագիտության պատմությունը,
2. կըմբռնի դիվանագիտության և դիվանագիտական ծառայության առաջացման
ու զարգացման օրինաչափություններն ու տրամաբանությունը,
3. կկարողանա համեմատական վերլուծության ենթարկել տարբեր երկրների
դիվանագիտական
ծառայության,
արարողակարգի,
դիվանագիտական
մեթոդների
ու
սովորույթների
առանձնահատկություններն
ու
ընդհանրությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դեսպանական գործի կազմակերպումը և դիվանագիտությունըՀին
Արևելքում:
Թեմա
2`
Դիվանագիտական
ծառայությունը
Հին
Հունաստանում:Թեմա 3` Հին Հռոմի դիվանագիտությունը: Թեմա 4`
Բյուզանդիայի դիվանագիտությունը:Թեմա 5` Դիվանագիտական ծառայությունը
Արաբական Խալիֆաթում: Թեմա 6` Դիվանագիտական ծառայությունը
Վենետիկում և Ֆլորենցիայում: Թեմա 7` Պապական դիվանագիտությունը: Թեմա 8` 16-18 դդ. Եվրոպական
պետությունների
դիվանագիտական
ծառայության
ընդհանուր
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բնութագիրը:Թեմա 9` Բրիտանական դիվանագիտական ծառայությունը (19-20
թթ): Թեմա10` Ֆրանսիական դիվանագիտական ծառայությունը (19-20 թթ):
Թեմա 11`Գերմանիայի դիվանագիտական ծառայությունը (19-20 թթ): Թեմա 12`
Ամերիկյան դիվանագիտական ծառայությունը (19-20 թթ):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/B 22 . Համաշխարհային պատմություն-3 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել ակադեմիական
գիտելիքներ Համաշխարհային պամության նորագույն ժամանակաշրջանի
գլոբալ
հիմնախնդիրների
վերաբերյալ:
Ծանոթացնել
դարաշրջանի
հասարակական քաղաքական մտքի մոտեցումներին և գնահատականներին,
ինչպես նաև լուսաբանել իրար փոխլրացնող կամ հակասող տեսակետները,
հասարակական մտքի տարբեր ուղղությունները և դրսևորումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ընդհանուր գիտելիքներ նորագույն դարաշրջանի Եվրոպայի և
Ամերիկայի պատության վերաբերյալ,
2. պատկերացում զարգացման տարբեր շրջափուլերի վերաբերյալ
3. պատկերացում 20-րդ դարում հասարակական քաղաքական
զարգացման միտումների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտը և Վերսալ–
Վաշինգտոնյան աշխարհաքաղաքական համակարգի ձևավորումը: Թեմա 2՝
Վերսալյան համակարգի համաձայնագրերը, Վաշինգտոնյան համաժողովը. Նոր
Վերսալ-Վաշինգտոնյան աշխարհակարգի ձևավորումը: Թեմա 3 ՝ Արևմտյան
հասարակության տնտեսական զարգացման հիմնական ուղիները 20-րդ դարում:
Արդյունաբերական տնտեսական մոդելի էվոլյուցիան 20-րդ դարի առաջին
կեսին: Թեմա 4 ՝ Շուկայական տնտեսության մոնոպոլիզացիան 20-րդ դարի
սկզբին. Մոնոպոլիստական կապիտալիզմի հակասությունները. Արևմտյան
տնտեսական համակարգը 1920-30 թթ. տնտեսական վերելքից մինչև <<Մեծ
դեպրեսիա>>: Թեմա 5՝ Ինֆորմացիոն հասարակության ձևավորումը: Արևմտյան
հասարակության
սոցիալական
կառուցվածքի
փոփոխությունները
և
հասարակական
քաղաքական
կյանքի
առանձնահատկությունները,
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Փոփոխությունները սոցիալական կառուցվածքում: Թեմա 6 ՝ Արդյունաբերական
հասարակության դասակարգային կառուցվածքը.սոցիալական կոնֆլիկտների
դինամիկան,սոցիալական
կառուցվածխի
էվոլյուցիան
հասուն
արդյունաբերական հասարակությունում: Թեմա 7՝ Հասարակական –
քաղաքական հիմնական հոսանքները 20-րդ
դարում: Թեմա 8 ՝
Արդյունաբերական
հասարակության
գաղափարական
ուղղվածությունը
Սոցիալ դեմոկրատիան սոցիալ ռեֆորմիզմից մինչև հեղափոխականություն.
Կոմունիստական
շարժումը
20-րդ
դարում.Պահպանողական
գաղափարախոսության էվոլյուցիան 20-րդ դարում. Հոգևոր և քաղաքական
ազատության խնդիրը քրիստոնեական ժողովրդավարության տեսանկյունից.
Ֆաշիզմի գաղափարաբանական հիմքերը. ՙՖաշիզմի դոկտրինան՚ և դրա
տեսաբանները.
նացիոնալ-սոցիալիզմ.
ժամանակակից
բողոքական
հոսանքները.
Սահմանադրականությունը
որպես
արևմտյան
քաղաքակրթությանիրավական մշակույթի հիմք.ազատական սահմանադրական
մոդելը. Ավտորիտարիզմը և տոտալիտարիզմը 20-րդ դարում.ՙ Դեմոկրատիայի
ճգնաժամի՚ խնդիրը 20-21 դդ. սահմանագծին: Թեմա 9 ՝ Միջազգային
հարաբերությունները
1920-30թթ
Պատերազմական
իրադրության
հասունացումը. Միջազգային հարաբերությունները 1930 թթ առաջին կեսին:
Թեմա 10 ՝ Աշխարհը 2-րդ համաշխարհային պատերազմի շեմին: Թեմա 11՝
Արևմտյան երկրները 1918-1945 թթ: Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի
ավարտը և արդյունքները,Թեհրանի և Յալթայի կոնֆերանսները,Պոտսդամի
կոնֆերանսը, ետպատերազմյան
սահմանների ձևավորումը, գերմանական
հարցը: Թեմա 12՝ Միջազգային հարաբերությունները 1945-1980թ.: Թեմա 13՝
Միջազգային անվտանգության համակարգը Ազգերի Լիգայից ՄԱԿ: Թեմա 14՝
Ազգերի լիգայի ձևավորումը,կառուցվածքն ու գործառույթները, Լիգայի
գործունեության ձախողումը, ՄԱԿ-ի հիմնադրույթների մշակումը, ՄԱԿ-ի
կառուցվածքը և գործունեության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 15՝ Երկու
հակամարտ խմբավորումների դիմակայությունը 1945-1980 թթ.: Թեմա 16՝
Արևմտաեվրոպական երկրները և ԱՄՆ-ն 1945-2000 թթ: Թեմա 17՝ Միջազգային
հարաբերությունները 20-21 դդ. սահմանագծին: Թեմա 18 ՝ Ինտեգրացիոն
պրոցեսները Եվրոպայում. Եվրոմիության ձևավորումը:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորի քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է ՝ 10 միավոր ռավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
երկու
հարց,
յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 4 միավոր: Միավորի քայլը 0.5 է:
1101/ B23 . Հյուսիսային Կովկասի պատմություն ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Հյուսիսային Կովկասի պատմության ընթացքի և օրինաչափությունների
ճանաչումը տալիս են քաղաքական իրազեկություն, մասնավորապես,
տարածաշրջանի
պատմության
շրջադարձային
պայմաններում
ճիշտ
կողմնորոշվելու
ունակություն:
Ցանկացած
ժողովրդի
բնական
աշխարհագրական, տնտեսական և ընդհանուր աշխարհաքաղաքական
պայմաններն են, որ թելադրում են նրա վարած և վարելիք քաղաքականությունը
մյուս ժողովուրդների նկատմամբ: Այս գործոնների համադրումով միայն և ոչ թե
քաղաքական դոկտրինաների ընդօրինակությամբ է հնարավոր կողմնորոշվել
կովկասյան արդի ազգամիջյան և միջազգային հարաբերությունների բարդ
քաղաքական իրականության մեջ, ուղի հարթել սեփական ժողովրդի համար` իր
արժանի տեղը գտնելու կովկասյան ժողովուրդների ժամանակակից հանրության
համակարգում:
Հյուսիսային Կովկասի և Դաղստանի բազմազան ժողովուրդների և
ազգությունների
բարդ
ու
չափազանց
խճճված
պատմության
ուսումնասիրությունը գիտակրթական իր ուրույն նշանակությունն ունի
կովկասագետների նոր սերնդի պատրաստման կարևոր գործում: Ինչ
վերաբերում է սույն առարկայի տեղին ու դերին բարձրագույն մասնագիտական
կրթության համակարգում, ապա <<Հյուսիսային Կովկասի պատմություն>>
դասընթացը կարող է, անշուշտ, նպաստել գիտաքաղաքական ուրույն
մտածողությամբ օժտված մասնագետների պատրաստմանը: Առարկայի
դասավանդման նպատակն է նորովի քննել հայրենի կովկասագիտության
համար անչափ կարևորություն ունեցող և հետաքրքրություն շարժող
բազմակողմանի ու կնճռոտ հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի անհրաժեշտ գիտելիքին և կովկասագետի համար վայել
արդի տերմինաբանական ապարատին
2. կկարողանա ազատ ու անկաշկանդ շարադրել իր դրույթներն ու
եզրակացությունները
դասավանդված
տեղեկատվական
նյութը
մեկնաբանելու պարագայում:Առարկայի ուսումնասիրման և օժանդակ
նյութերի յուրացման պարագայում ուսանողն, ըստ ծրագրի, պետք է
ազատ տիրապետի բոլոր այն փաստերին և իրադարձություններին,
որոնք անհրաժեշտ են ցանկացած սկսնակ կովկասագետի համար: Այն
կարող է նաև օժանդակ լինել մերօրյա Կովկասում ընթացող
քաղաքական
գործընթացների
ակունքների
և
պատճառների
բացահայտմանը` սեփական հետազոտական թեզ նախաձեռնած
ուսանողի համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը Հարավային
Կովկասում: Կովկասյան 1817-1864թթ. պատերազմի պատճառները, հիմնական
փուլերը և հետևանքները: Թեմա 2՝ Ցարական վարչա-տարածքային
քաղաքականությունը
Կովկասում:
Թեմա
3՝
Ազգային
զարթոնքը
հյուսիսկովկասյան լեռնականների միջավայրում և նրանց պետական
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միասնականության մասին թեզի առաջացումը: Հյուսիսային Կովկասի և
Դաղստանի
համախմբված
լեռնականների
միության
կազմավորումը:
Կազակների և Կովկասի լեռնականների Հարավ-Արևելյան Միության
հիմնադրումը: Թեմա 4՝ Լեռնական հանրապետության կառավարության
ստեղծումը: Թեմա 5՝ Թերեք-Դաղստանյան կառավարությունը: Կազակների և
լեռնականների հակասությունների հետևանքները: Թեմա 6՝ Թերեքի
խորհրդային հանրապետության կազմավորումը: Քաղաքացիական կռիվները
Հյուսիսային Կովկասում: Թեմա 7՝
Լեռնականների հակառուսական և
հակախորհրդային շարժումները: Թեմա 8՝ Խորհրդայնացված Կովկասում
կոմունիստական իշխանությունների քաղաքականությունը պետաիրավական
ոլորտում: Թեմա 9՝ Խորհրդային առաջին վարչատարածքային բաժանումը
Հյուսիսային Կովկասում: Թեմա 10՝ Վիճելի տարածքների ճակատագիրն ըստ
խորհրդային <<միջազգայնական>> սկզբունքների: Թեմա 11՝ Հյուսիսկովկասյան
ժողովուրդների ինքնավարության ստեղծումը ՌՍՖՍՀ-ի կազմում: Թեմա 12՝
Հակախորհրդային շարժումները Չեչնիայում: Թեմա 13՝ 1926 թ. մարդահամարը և
ազգային
հարաբերությունների
ոլորտում
խորհրդային
<<ճարտարապետությունը>>: Ինքնավարությունից զուրկ մնացած ազգային
խմբերի
կացությունը:
Խորհրդային
ազգային
<<հիյերարխիայի>>
(աստիճանականության) կառուցումը: Տիտղոսային և ոչ տիտղոսային
ազգությունների հասկացության առաջացումը, նրա հետևանքները: Թեմա 14՝
Կովկասի ժողովուրդները Մեծ Հայրենական պատերազմի տարիներին:
Հյուսիսային Կովկասում մի շարք ինքնավարությունների լուծարումը և նրանց
ՙտիտղոսային՚
ազգությունների
արտաքսումը:
Վարչական
նոր
սահմանազատումը: Թեմա 15՝ Ազգային քաղաքականության վերանայումը
ԽՄԿԿ-ի XX համագումարից հետո և նախկինում
կազմալուծված
ինքնավարությունների վերականգնումը: Վարչական սահմանների ՙխորհրդային՚
վերջին
տեսակը
Հյուսիսային
Կովկասում:
Ռուս-չեչենական
հարաբերությունների լարումը և ելույթները Գրոզնիում 1958 թ.: Կովկասի
ժողովուրդների համադաշնությունը և նրա դերը ՙաբխազական՚ պատերազմում:
Չեչեն-Ինգուշական համատեղ ինքնավար հանրապետության լուծարումը: Թեմա
16՝ Ինգուշ-օսեթական տարածքային վեճը և զինված բախումը 1992 թ.:
Չեչենական ՙԻճքերիայի՚ հանրապետության կարգավիճակի խնդիրը (1992-1994
թթ.): Չեչենական առաջին պատերազմը: Խասավյուրտի համաձայնագիրը և
<<ՙանկախ>> Չեչնիայի կառուցման փորձը: Թեմա 17՝
Կովկասյան նոր
պատերազմի <<ուրվականը>> (Շ. Բասաևի և Խաթթաբի ջոկատների արշավանքը
դեպի Դաղստան): Թեմա 18՝ Չեչենական երկրորդ պատերազմը և Չեչնիայի
վերադարձը Ռուսաստանի Դաշնության պետաիրավական կառուցվածքի մեջ:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-
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նաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B 24. Կովկասի հնագիտությունը ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացում դիտարկվում են Հյուսիսային Կովկասի հնագիտությունը և
հնագույն պատմությունը: Դասընթացում ներկայացվում են Կովկասի
հնագիտական ուսումնասիրության պատմությունը, ինչպես նաև հիմնական
մշակույթների հատկանշական գծերը:
Վեր են հանվում կովկասյան
մշակույթների
առանձնահատկությունները,
դիտարկելով
դրանք
տարածաշրջանային համատեքստում: Դասընթացի նպատակներից է նաև
ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ Կովկասի հնագույն նյութական
մշակույթի
վերաբերյալ:
Հատուկ
ուշադրություն
պետք
է
դարձվի
անդրկովկասյան մշակույթների Հյուսիսային Կովկաս թափանցմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ
կլինի
Կովկասի
հնագիտական
ուսումնասիրության
պատմությանը,
2. տեղեկություններ կունենա Տարածաշրջանի հիմնական հնագիտական
մշակույթների մասին,
3. կունենա հստակ պատկերացումներ տարածաշրջանային կապերի և
փոխառնչությունների մասին,
4. ինքնուրույն բնորոշել և թվագրել խեցեղենը:
5. ճանաչել Հյուսիսային Կովկասի հնագիտական հուշարձանները,
ենթարկել դրանք տիպաբանության և դասդասման
6. կկարողանա կողմնորոշվել Հյուսիսային Կովկասի տարածաշրջանի
հարավային և հյուսիսային փոխառնչություններում
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝
Տարածաշրջանի
հնագիտական
ուսումնասիրության
պատմությունը: Թեմա 2՝ Կովկասի քարե դարը: Թեմա 3՝ Կովկասի վաղ
երկրագործական մշակույթները: Թեմա 4՝ Վաղ բրոնզի դարը Հյուսիսային
Կովկասում. շենգավթյան մշակույթի թափանցումը, մայկոպյան մշակույթ,
դոլմենային մշակույթի պրոբլեմը: Թեմա 5՝ Հյուսիսային և Հյուսիս-արևելյան
Կովկասի միջին բրոնզը: Թեմա 6 ՝ Կայաքենտ-խարաչոևյան և կոբանյան
մշակույթները:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1101/ B 25. Պատմության դասավանդման մեթոդիկա ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատմության դասավանդման խնդիրների, կազմակերպման հիմնաձևերի ու մեթոդների, պատմական մտածողության զարգացմանը նպաստող տարբեր հնարների մասին
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա
պատմամշակութային
գործընթացի,
հասարակական
առաջադիմության հիմնախնդրի լուսաբանման գործում պատմության
դասավանդման դերն ու նշանակությունը,
2. կկարողանա կատարել պատմության մասին բազմաբնույթ գիտելիքի
համակարգում և տեսական վերլուծություն,
3. կտիրապետի
դասավանդման,
և
հատկապես
պատմության
դասավանդման հիմնաձևերին ու կարևորագույն մեթոդներին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դասավանդողի դերը դասավանդման գործընթացում և կրթության
համակարգում,Եվրախորհրդի կողմից պատմություն դասավանդողին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները: Թեմա 2 ՝ Դասավանդման ավանդական և
ժամանակակից մոդելների հարաբերակցումը: «Դաս», «դասարան»
հասկացությունները, դասաժամերի քանակը պատմության ուսուցման գործընթացում: Թեմա 3 ՝ Դաստիարակության հիմնախնդիրը պատմության դասավանդման մեջ: Թեմա 4՝ Դասավանդման գործընթացում դասընթացի կարևորագույն հասկացությունների բովանդակության մեկնաբանության և վերլուծության
անհրաժեշտությունը: Թեմա 5 ՝ Համաշխարհային պատմության գիտական պարբերացման հիմնահարցը: Թեմա 6 ՝ Ազգային պատմության դասավանդումը
համաշխարհային պատմության համատեքստում: Թեմա 7 ՝ Պատմության դասավանդման կազմակերպման հիմնաձևերն ու մեթոդները: Թեմա 8՝
Բազմատեսանկյուն մոտեցման սկզբունքի կիրառումը պատմության դասավանդման մեջ: Թեմա 9՝ Դասավանդման հոգեբանական և գենդերային
դիտանկյունները: Թեմա 10՝ Դաստիարակության հիմնախնդիրը պատմության
դասավանդման գործընթացում: Թեմա 11՝ Պատմության դասավանդման
փոխազդական մեթոդները: Թեմա 12՝ Ուսումնական ծրագրերի և ուսումնական
ձեռնարկների վճռորոշ նշանակությունը դասավանդման գործընթացում: Թեմա
13 ՝ ԽԻԿ համակարգը պատմական մտածողությունը խթանող միջոց: Թեմա 14 ՝
Բազմաբնույթ մտածողության տեսությունը պատմության դասավանդման մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
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1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 26 . Կովկասի էթնոքաղաքականություն ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ,(32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել “Կովկաս” աշխարհագրական տարածքի մշակութային և էթնիկ պատմությանը, Կովկասի ժողովուրդների քաղաքական պատմության ընթացքին, Կովկասի ժողովուրդների
ազգամիջյան հարաբերություններին, “արտաքին աշխարհ-Կովկաս” զարգացումներին, դիտարկել Կովկասյան էթնո-մշակութային աշխարհը` որպես էթնոքաղաքական հարաբերությունների մոդել:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Կովկասյան տարածաշրջանի ընդհանուր պատմությունը, Կովկասի էթնո-կրոնական և լեզվական պատկերը և դրա ձևավորումը,
ազգամիջյան հարաբերությունների մոդելները,
ազգային քաղաքականության դրսևորումները, էթնո-քաղաքական վարքի մոդելները,
2. կհասկանա քաղաքական և մշակութային զարգացումների ընդհանուր և
առանձնահատուկ դրսևորումները, ազգային մեծամասնություն-փոքրամասնություն հարաբերությունների մոդելները, էթնիկ ստերեոտիպերի
ձևավորման մեխանիզմները, Կովկասյան տարածաշրջանի ներքին
պրոբլեմները և “արտաքին աշխարհի” ազդեցությունը Կովկասյան էթնոմշակութային աշխարհի վրա,
3. կկարողանա ինքնուրույն կողմնորոշվել ազգային քաղաքականության
առհասարակ և Կովկասյան տարածաշրջանի հանդեպ ու Կովկասի ներսում առկա ազգային քաղաքականության խնդիրներում, փորձագիտական վերլուծություններ անել Կովկասի էթնո-մշակութային և էթնո-քաղաքական զարգացումների խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էթնոքաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկան: Թեմա
2՝ Ազգամիջյան հարաբերություններ և ազգային քաղաքականություն: Թեմա 3՝
Լեզվական քաղաքականությունը որպես էթնիկ քաղաքականության դրսևորում:
Թեմա 4՝ Կովկասի էթնիկ, լեզվական և կրոնական պատկերը: Թեմա 5՝ Կովկասյան Աղվանքի էթնո-քաղաքական բնութագիրը: Թեմա 6՝ Հյուսիսային Կովկասի վարչա-տարածքային և էթնիկ միավորումը Ռուսաստանի կազմում: Թեմա
7՝ Էթնո-քաղաքական վարքի մոդելները Կովկասում: Թեմա 8՝ Էթնիկ ստերեոտիպերը Կովկասում և Կովկասի ժողովուրդների մասին: Թեմա 9՝ Ազգայնականություն: Թեմա 10՝ Կովկասի ազգային փոքրամասնությունները:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B 27. Կովկասի ազգագրություն ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ներկայացնել
Հյուսիսային
Կովկասի
ազգագրական բնութագիրը ինչպես պատմական, այնպես էլ ժամանակակից
տեսանկյուններից; քննարկել հիմնական էթնիկ հանրությունների էթնոգենեզի,
էթնոքաղաքական պատմության, տեղաբաշխման հիմնական արեալների, դրանց
փոփոխությունների
պատկերը,
փոփոխությունների
պատճառներն
ու
ազդեցությունները միջէթնիկ հարաբերությունների վրա: Կքննարկվեն խոշոր
լեզվախմբերի՝ աբխազա-ադըղական, վայնախյան, դաղստանյան, ինչպես նաև
այլ էթնիկ հանրությունների ազգագրական բնութագրին վերաբերող հարցերը,
կներկայացվեն
վերջիններիս
արտադրական,
կենսապահովման,
սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթի հիմնական համալիրներն ու
ենթահամալիրները: Առանձին կդիտարկվեն Հյուսիսային Կովկասի էթնիկ
հակամարտություններն ու լարվածությունների օջախները, կքննարկվեն
հակամարտությունների հաղթահարման ավանդական ու ժամանակակից ձևերն
ու եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.Կիմանա
Հյուսիսային
Կովկասի
էթնիկ
քարտեզի
ձևավորման
պատմությունը, հիմնական էթնիկ հանրությունների տեղաբաշխման
արեալները, տարբեր պատմական փուլերում էթնիկ քարտեզի
փոփոխությունների ընթացքը, պատճառներն ու ազդեցությունները
միջէթնիկ հարաբերությունների վրա
4. ծանոթ կլինի Հյուսիսային Կովկասի հիմնական էթնիկ հանրությունների
ազգագրական բնութագրին, տնտեսության, մշակույթի, ազգագրական
բնութագրի հիմնական առանձնահատկություններին:
5. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել Հյուսիսային Կովկասի էթնիկ
պատկերը, առանձին էթնիկ հանրությունների մշակույթն ու
ազգագրական բնութագիրը պայմանավորող գործոնները, միջէթնիկ
հարաբերությունները
պայմանավորող
ազգագրական,
մշակութաբանական իրողությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Կովկաս,
Հյուսիսային
Կովկաս
հասկացությունները.
աշխարհագրական, քաղաքական, աշխարհաքաղաքական, ազգագրական ու
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մշակութային ընկալումները և սահմանները: Թեմա 2` Հյուսիսային Կովկասի
էթնիկ քարտեզը. Վաղ շրջան, հին ու միջին դարեր, նոր և նորագույն շրջաններ:
Թեմա 3` Հյուսիսային Կովկասի
էթնոլեզվական,
մարդաբանական,
տնտեսամշակութային բնութագիրը: Թեմա 4` Աբխազա-ադըղական էթնիկ
հանրությունների էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 5` Վայնախյան էթնիկ
հանրությունների էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 6` Դաղստանյան էթնիկ
հանրությունների էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 7` Հյուսիսային
Կովկասի այլ էթնիկ հանրությունների մշակութային բնութագիրը: Թեմա 8`
Միջէթնիկ հարաբերությունները և հակամարտությունները Հյուսիսային
Կովկասում արդի փուլում:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 28. Աբխազիայի և Օսիայի պատմություն ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Աբխազիայի և Օսիայի պատմության ընթացքի և օրինաչափությունների
ճանաչումը տալիս են քաղաքական իրազեկություն, մասնավորապես,
տարածաշրջանի
պատմության
շրջադարձային
պայմաններում
ճիշտ
կողմնորոշվելու
ունակություն:
Ցանկացած
ժողովրդի
բնական
աշխարհագրական, տնտեսական և ընդհանուր աշխարհաքաղաքական
պայմաններն են, որ թելադրում են նրա վարած և վարելիք քաղաքականությունը
մյուս ժողովուրդների նկատմամբ: Այս գործոնների համադրումով միայն և ոչ թե
քաղաքական դոկտրինաների ընդօրինակությամբ է հնարավոր կողմնորոշվել
կովկասյան արդի ազգամիջյան և միջազգային հարաբերությունների բարդ
քաղաքական իրականության մեջ, ուղի հարթել սեփական ժողովրդի համար` իր
արժանի տեղը •տնելու կովկասյան ժողովուրդների ժամանակակից հանրության
համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կողմնորոշվել կովկասյան արդի ազգամիջյան և
միջազգային հարաբերությունների բարդ քաղաքական իրականության
մեջ,
2. կկարողանա նորովի քննել հայրենի կովկասագիտության համար անչափ
կարևորություն ունեցող և հետաքրքրություն շարժող բազմակողմանի
ու կնճռոտ հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Ցարական քաղաքականությունն Աբխազիայի նկատմամբ 18101864թթ.: Թեմա 2՝ Աբխազների ելույթները ռուսական տիրապետության դեմ:
Թեմա 3՝
Աբխազական ժողովրդական խորհրդի առաջացումը: Թեմա 4՝
Քաղաքական կողմնորոշումները աբխազ հասարակության մեջ և Աբխազիայի
ինքնորոշման ծրագրերը: Թեմա 5՝ Վրաստանի կառավարության գերակայության
հաստատումն Աբխազիայում և վրաց-աբխազական դաշնագրերի կնքումը: Թեմա
6՝ Վրացական զինվորական նահանգապետության ստեղծումն Աբխազիայում և
հետևանքները:
Թեմա
7՝
Օսմանյան
Թուրքիայի
նվաճողական
քաղաքականությունն Աբխազիայի նկատմամբ և թուրք-ՙմուհաջիրական՚
դեսանտը: Թեմա 8՝ Սոցիալ-տնտեսական և ազգամիջյան հարաբերությունների
խնդիրներն Աբխազիայում: Թեմա 9՝ Քաղաքական հակասությունների սրումն
Աբխազիայում և Աբխազական ժողովրդական խորհրդի լուծարումը: Թեմա 10՝
Աբխազիայի նոր ներկայացուցչական մարմնի գումարումը: Թեմա 11՝
Աբխազիայի
ինքնավար
կարգավիճակի
հռչակումը
Վրաստանի
Դեմոկրատական Հանրապետության կազմում: Թեմա 12՝ Աբխազիայի
ինքնավարության ոչ լիարժեք բնույթը, նրա պատճառները և երկրամասի
կարգավիճակի բարձրացման ծրագրերը: Թեմա 13՝ Անդրկովկասյան ՍՖՍՀ-ի
ստեղծման պատճառները: Թեմա 14՝ Վրաց-աբխազական հարաբերությունները,
Աբխազիան իբրև ՙպայմանագրային՚ հանրապետություն: Թեմա 15՝ Աբխազիայի
<<ինքնավարացումը>> Վրաստանի ԽՍՀ-ի կազմում: Թեմա 16՝ Աբխազների
ելույթները (1957թ., 1967թ., և 1978 թ.): Թեմա 17՝ Ելույթները Աբխազիայում և
վրաց-աբխազական բախումները 1989 թ.: Թեմա 18՝ Իրավիճակը Հարավային
Օսիայում և վրաց-օսական բախումները: Թեմա 19՝ Պատերազմական
գործողությունները Հարավային Օսիայում: Թեմա 20՝ Աբխազիայից վրաց
բնակչության վտարումը, նրա հետևանքները: Թեմա 20՝ Պատերազմի ավարտը և
Մոսկովյան համաձայնագրի կնքումը: Թեմա 21՝
Աբխազիայի վիճելի
կարգավիճակի խնդիրը: Թեմա 22՝ Զինված բախումների վերսկսումը 1998 թ.
Գալիի շրջանում, նրա պատճառները: Թեմա23՝ Աբխազական խնդիրը՚
միջազգային
կազմակերպությունների
որոշումներում
(ՄԱԿ,
ԵԱՀԿ,
Եվրոխորհուրդ):
Թեմա 24՝ Աբխազիայի առաջին ոչ խորհրդային
սահմանադրության ընդունումը և նրա անկախության հռչակումը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B 29. Կովկասի կրոնները ( 6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Կովկասի կրոնադավանական
բնութագիրը,
ինչպես
պատմական,
այնպես
էլ
ժամանակակից
տեսանկյուններից:
Քննարկել
կրոնադավանական
փոփոխությունների
հիմնական
փուլերը,
դրանց
մշակութային
և
սոցիալական
փոխազդեցությունները Կովկասում, քաղաքական փոփոխություների ու
զարգացումների կրոնադավանական հետևանքները տարածաշրջանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
Կովկասի
կրոնադավանական
քարտեզի
ձևավորման
պատմությունը, տարածաշրջանի կրոնադավանական պատկերըը, տարբեր
պատմական փուլերում կրոնադավանական նկարագրի փոփոխությունների
ընթացքը, պատճառներն ու հետևանքները:
2. ծանոթ կլինի Կովկասում էթնիկ, կրոնական ու դավանական ինքնության
առանձնահատկություններին՝ պատմական ու ժամանակակից առումներով,
մշակութային համակարգում կրոնի ու դավանանքի տեղին ու դերին, դրանց
գործառնական կոնկրետ դրսևորումներին:
3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել Կովկասի էթնոդավանական պատկերը,
առանձին էթնիկ հանրությունների մշակութային բնութագիրն ու
ինքնությունը
պայմանավորվող
կորնադավանական
գործոնները,
կրոնադավանական
ու
պատմաքաղաքական
զարգացումների
փոխհարաբերությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կովկասի էթնիկ ու կրոնադավանական պատկերը: Թեմա 2`
Հնագույն
հավատալիքներն
ու
դիցարանները
Կովկասում
Թեմա
3`Քրիստոնեության մուտքը Կովկաս, դրա տարածման, մշակութային
դրսևորումների ու փոխազդեցությունների առանձանահատկությունները վաղ
միջնադարում:
Թեմա 4` Իսլամի մուտքը Կովկաս, մահմեդականացման
գործընթացների հիմնական փուլերն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 5`
Քրիստոնեութան ու իսլամի համամասնությունը, դավանական ու մշակութային
առանձնահատկությունները Կովկասում. միջին ու նոր դարեր: Թեմա 6`
Ռուսական կայսրության կրոնադավանական քաղաքականությունն ու դրա
հետևանքները Կովկասում: Թեմա 7` ԽՍՀՄ ազգային ու կրոնական
քաղաքականությունը և Կովկասը: Թեմա 8` Կրոնը և քաղաքականությունը
հետխորրդային Կովկասում

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 30. Դիվանագիտական վարվեցողություն ( 6 կրեդիտ)
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Շաբաթական 6 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական հաղորդակցման շրջանակներում դիվանագիտական վարվեցողության կանոնների տիրապետումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դիվանագիտական վարվեցողության կանոններին ու
սկզբունքներին,
2. կկարողանա մասնագիտական հաղորդակցման ժամանակ պահպանել
վարվեցողության նորմերը,
3. կկարողանա տիրապետել դիվանագետի վարվեցողության բոլոր
նրբություններին պաշտոնական և ոչ պաշտոնական միջոցառումների
ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարվեցողության կանոնները դիմելաձևի, խոսելու և լսելու,ինչպես
նաև պաշտոնական հաղորդակցման ժամանակ: Թեմա 2`Վարվեցողության
նորմերի պահպանումը բարևելիս, հյուրընկալելիս և հյուր ընդունելիս: Թեմա
3`Հասարակական վայրերում վարվեցողության կանոնների պահպանումը
դիվանագետների հաղորդակցման ժամանակ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 0.5 է:
1101 /B 31. Կովկասի աշխարհաքաղաքականություն ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհաքաղաքականության բազմաթիվ հիմնախնդիրների նկատմամբ մասնագիտական
պատկերացումներ, պատշաճ գիտելիքներ աշխարհաքաղաքական բարդ գործընթացների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի աշխարհաքաղաքականության հիմունքների տեսական
հիմնախնդիրները,
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2.

կհասկանա
աշխարհաքաղաքականության
որպես
գիտության
վերլուծության
մեթոդաբանական
հիմունքները
և
պատմական
հեռանկարները,
3. կկարողանա յուրաքանչյուր Թեմայի վերլուծության հիման վրա անել
տեսական ընդհանրացումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝
Աշխարհաքաղաքականության դասընթացի բովանդակությունը
աշխարհաքաղաքականությունը որպես գիտություն ձևավորման պատմության
հիմնավորումը և լուսաբանումն է: Թեմա 2՝ Աշխարհաքաղաքականության՝
որպես գիտության հիմնադիրների հիմնադիրների, տեսական ժառանգության
վերլուծությունն է, դրանց արժևորումը և ներկա փոխակերպվող աշխարհում
կատարվող նոր գործընթացներում: Թեմա 3՝ Հայաստանի Հանրապետության
ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգի մշակումը
տարածաշրջանային երկրների հետ նոր կարգի հարաբերությունների
հաստատումը և համագործակցությունն է:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:

Կամընտրական դասընթացներ
1101/B 32. Ադրբեջաներեն-1 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (64 ժամ գործնական աշխատանք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից
ադրբեջաներենի ծագման նախադրյալները, պատմությունը, զարգացման
փուլերը, դիտարկել ադրբեջաներենը որպես ինքնուրույն լեզու թյուրքական
լեզուների շարքում, քննել լեզվի հնչյունական, բառապաշարային և
քերականական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա ադրբեջաներենի ծագման, զարգացման
փուլերի, ինչպես նաև այբուբենի փոփոխությունների և պատմության
մասին,
2. հստակ կտարբերակի գրական ադրբեջաներենը բազմաթիվ բարբառների
շարքում,
3. ծանոթ կլինի ադրբեջաներենի այբուբենին, հնչյունական համակարգին
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4. կկարողանա կարդալ ադրբեջաներեն, միաժամանակ այն կտարբերակի
մյուս թյուրքական լատինատառ լեզուներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժամանակակից ադրբեջաներենի ծագումը, զարգացման
փուլերը: Թեմա 2՝ Պատմական ակնարկ: Թեմա 3՝ Ադրբեջանական այբուբենի
պատմությունը, փոփոխությունները: Թեմա 4՝ Ժամանակակից ադրբեջաներենը
որպես Ադրբեջանի պետական լեզու: Թեմա 5՝ Գրական ադրբեջաներեն: Թեմա 6՝
Ադրբեջաներենի բարբառները: Թեմա 7՝ Հնչյունաբանություն. Ձայնավոր և
բաղաձայն
հնչյուններ,
դրանց
դասակարգումը,,
արտաբերման
առանձնահատկությունները: Թեմա 8՝ Շեշտը ադրբեջաներենում, լեզվի
հնչյունական առանձնահատկությունները, ձայնավորների և բաղաձայնների
ճիշտ արտաբերման եղանակները: Թեմա 9՝ Վանկ, վանկատում, տողադարձ:
Թեմա 10՝ Հնչյունական հիմնական երևույթները (առնմանում, տարնմանում,
նեղ ձայնավորի սղում, բաղաձայնի խլացում):
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 32. Վրացերեն-1 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (64 ժամ գործնական աշխատանք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի
զարգացման նախադրյալները, քննել արդի վրացերենը որպես ազգային,
պետական և գրական լեզու, ուսուցանել վրացերենի
հնչյունական,
բառապաշարային և քերականական իրողությունները, ինչպես նաև վրացերեն
բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա վրացերենի զարգացման փուլերի,
վրաց գրեր, դրանց պատմական նշանակության մասին,
2. կպատկերացնի վրացերենի տարածքային (բարբառ) և սոցիալական (
ժարգոն) տարբերակները,
3. ի վիճակի կլինի տարբերել վրացերենի ձայնավոր և բաղաձայն
հնչյունները, դասակարգել դրանք:
4. ըմբռնել շեշտը վրացերենում` հիմնական և երկրորդական,
5. կատարել վանկատում, տողադարձ,
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6. պարբերացնել միացյալ Վրացական թագավորության տրոհման և
առանձին թագավորությունների և իշխանությունների հանդես գալու
պատճառները,
7. ճիշտ գնահատական տալ հայ-վրացական բազմազան առնչություններին
և հարաբերություններին։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վրացերենի զարգացման փուլերը: Թեմա 2՝ Վրաց գրեր, դրանց
պատմական նշանակությունը: Թեմա 3՝ Հայոց և վրաց գրերի զուգադրական
քննություն: Թեմա 4՝ Արդի վրաց լեզուն իբրև ազգային, պետական և գրական
լեզու, լեզվի տարածքային (բարբառ) և սոցիալական ( ժարգոն) տարբերակները:
Թեմա 5՝ Հնչյունաբանություն. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ, դրանց
դասակարգումը: Թեմա 6՝ Շեշտը վրացերենում, հիմնական և երկրորդական
շեշտ: Թեմա 7՝ Վանկ, վանկատում, տողադարձ: Թեմա 8՝ Հնչյունափոխություն.
Հնչյունական հիմնական երևույթները (առնմանում, տարնմանում, հնչյունի
կորուստ, հնչյունի սղում, ձայնավորի հատում :

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 33. Ադրբեջաներեն-2 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (64 ժամ գործնական աշխատանք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ադրբեջաներենի
տեղն ու դիրքը թյուրքական լեզուների շարքում, դրա ծագման ու զարգացման
նախադրյալները, քննել արդի ադրբեջաներենը որպես ազգային, պետական և
գրական լեզու, ուսուցանել ադրբեջաներենի հնչյունական, բառապաշարային և
քերականական իրողությունները, ինչպես նաև ադրբեջաներեն բառերի և
տեքստերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա ադրբեջաներենի բառագիտության,
բառապաշարի մասին,
2. կտարբերակի բուն թյուրքական ծագում ունեցող ադրբեջաներեն բառերը
փոխառյալ բառերից,
3. կպատկերացնի բառերի ձևաիմաստային խմբերը` հոմանիշներ,
հականիշներ, համանուններ,
4. ըմբռնել
ադրբեջաներենի
բառակազմության
առանձնահատկությունները,
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5. կատարել բառերի վերլուծություն` արմատ, հիմք ածանց,
6. կատարել շատ պարզունակ
թարգմանություններ բառարանի
օգնությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ադրբեջաներենի բառապաշարը, դրա ծագումն ու զարգացման
պատմությունը:
Թեմա
2՝
Փոխարյալ
բառերը
ադրբեջաներենում,
հնաբանություններ, նորաբանություններ, բառերի ձևաիմաստային խմբերը
(հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ): Թեմա 3՝ Պարզ նախադաություն,
ցուցական դերանուններ: Թեմա 4՝ Անվանական ստորոգալ: Թեմա 5՝ Հարցական,
անձնական դերանուններ: Թեմա 6՝ Հոգնակի թիվ: Թեմա 7՝ Պատկանելիությունն
ադրբեջաներենում: Թեմա 8՝ Ներգոյական հոլով: Թեմա 9՝ Գույներ: Թեմա 10՝
Var, yգx անունները:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 33. Վրացերեն-2 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (64 ժամ գործնական աշխատանք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի
զարգացման նախադրյալները, քննել արդի վրացերենը որպես ազգային,
պետական և գրական լեզու, ուսուցանել վրացերենի
հնչյունական,
բառապաշարային և քերականական իրողությունները, ինչպես նաև վրացերեն
բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա վրացերենի բառապաշարի մասին,
2. կտարբերակի լիիմաստ եւ օժանդակ, ինչպես նաև փոխառյալ բառերը,
3. կպատկերացնի բառերի ձևաիմաստային խմբերը` հոմանիշներ,
հականիշներ, համանուններ,
4. ըմբռնել վրացերենի բառակազմությունը,
5. կատարել բառերի վերլուծություն` արմատ, հիմք ածանց,
6. ի վիճակի կլինի ճիշտ օգտվել վրացերեն բառարաններից,
7. տարբերակել բառարանների տեսակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լիիմաստ և օժանդակ բառեր: Թեմա 2՝ Վրացերենի բառապաշարը:
Թեմա
3՝
Փոխարյալ
բառերը
վրացերենում,
հնաբանություններ,
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նորաբանություններ, բառերի ձևաիմաստային խմբերը
(հոմանիշներ,
հականիշներ, համանուններ): Թեմա 4՝ Հայ-վրացական բառապաշառային
առնչությունները: Թեմա 5՝ Վրացերենի բառակազմությունը: Թեմա 6՝ Արմատ,
հիմք, ածանց, ( ախածանց, վերջածանց): Թեմա 7՝ Բառարանագիտություն: Թեմա
8՝ Բառարանների տեսակները:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1101/B 34. Ադրբեջաներեն -3 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (64 ժամ գործնական աշխատանք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ադրբեջաներենի
լեզվական,
տիպաբանական
առանձնահատկությունները,
զարգացման
հիմնական փուլերը և ներկայիս միտումները, դիտարկել արդի ադրբեջաներենը
որպես պետական և գրական լեզու, ծանոթացնել միջին բարդության
ադրբեջաներեն
բնագրերին,
ուսուցանել
դրանց
վերլուծության
և
թարգմանության հիմնական մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա ադրբեջաներենի խոսքի մասերի
մասին,
2. կծանոթանա
ադրբեջաներենի
քերականության
հիմնական
դրույթներին, ինչպես նաև կհարստացնի բառապաշարը կատարելով
ցածր ու միջին բարդության տեքստեր,
3.

Կազմել պարզ նախադասություններ, կատարել թարգմանություններ
ադրբեջաներենից հայերեն, հեշտությամբ օգտվել բառարանից,
4. հոլովել գոյականները, ինչպես նաև անորոշ դերբայը,
5. Ընկալել
և
հասկանալ
բանավոր
ադրբեջաներեն
պարզ
նախադասությունները, վերլուծել պարզ նախադասությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ածական անուն, Ya (da), yգxsa, nə…nə շաղկապները:
Թեմա 2՝
Հրամայական եղանակի երկրորդ դեմք: Թեմա 3՝ Տրական հոլով: Թեմա 4՝
բացառական հոլով, Necə?, nə cür? Թեմա 5՝ հարցական դերանունները: Թեմա 6՝
Անվանական ստորոգյալի անցյալ ժամանակաձևը: Թեմա 7՝ Ներկա ժամանակ:
Թեմա 8 հայցական հոլով:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1101/B 34. Վրացերեն-3 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (64 ժամ գործնական աշխատանք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի
զարգացման նախադրյալները, քննել արդի վրացերենը որպես ազգային,
պետական և գրական լեզու, ուսուցանել վրացերենի
հնչյունական,
բառապաշարային և քերականական իրողությունները, ինչպես նաև վրացերեն
բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա վրացերենի խոսքի մասերի մասին,
2. կծանոթանա հետեւյալ խոսքի մասերին` գոյական, ածական, թվական և
դերանուն,
3. կիրառել նշված խոսքի մասերը,
4. կատարել այդ խոսքի մասերի հոլովում,
5. ըմբռնել նշված խոսքի մասերի գործածությունը,
6. տարբերակել դրանց տեղն ու դերը նախադասության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գոյական անուն, գոյականի կազմությունը, քերականական և
իմաստային հատկանիշները: Թեմա 2՝ Գոյականի հոլովման համակարգը,
հոլովման տիպերը, գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը, էբ հոգնակերտը և
նար-թանիանի հոգնակերտի գործածությունը: Թեմա 3՝
Գոյականների
հոլովումը, գոյական անունները ըստ հիմքերի
(բաղաձայնավերջ և
ձայնավորավերջ գոյականները): Թեմա 4՝ Հայերեն և վրացերեն հոլովների
համեմատությունը: Թեմա 5՝
Ածական անուն, ածականի կազմությունը,
տեսակները, համեմատության աստիճանները: Թեմա 6՝
Ածականների
հոլովումը, դրանց գործածությունը: Թեմա 7՝
Թվական անուն, թվականի
տեսակները, դրանց կազմությունը: Թեմա 8՝ Թվականների հոլովումը: Թեմա 9՝
Դերանուն, տեսակները, կազմությունը, հոլովումը: Թեմա 10՝ Դերանունների
դերը նախադասության մեջ:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
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1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1101/B 35. Ադրբեջաներեն -4 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (64 ժամ գործնական աշխատանք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ադրբեջաներենի
լեզվական,
տիպաբանական
առանձնահատկությունները,
զարգացման
հիմնական փուլերը և ներկայիս միտումները, դիտարկել արդի ադրբեջաներենը
որպես պետական և գրական լեզու, ծանոթացնել միջին բարդության
ադրբեջաներեն
բնագրերին,
ուսուցանել
դրանց
վերլուծության
և
թարգմանության հիմնական մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում ադրբեջաներենի անուն խոսքի մասերից
գոյականի, ածականի, թվականի մասին,
2. մասամբ ծանոթ կլինի նաև բայական համակարգին,

3. Հոլովել և անուն խոսքի մասերը, և գոյականաբար կիրառվող մյուս
բառերը,

4. Ներկա ժամանակով և անցյալ կատարյալ ժամանակով խոնարհել բայերը
հաստատական, հարցայան, ժխտական ձևերով,
5. հասկանալ ներկա և անցյալ կատարյալ ժամանակաձերով կիրառված
բայերով նախադասություններ,
6. լսել և ըմբռնել միջին բարդության տեքստեր և բանավոր թարգմանել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ilə Ñետադրությունը, քանակական, դասական թվականներ: Թեմա 2՝
Անցյալ կատարյալ ժամանակաձև,: Թեմա 3՝ Անձնական, bu, şu, գ óáõó³Ï³Ý ¨
kim? nə? hara? Թեմա 4՝
Սեռական

հոլովի

հարցական դերանունների հոլովումը: Թեմա 5՝

կազմությունը,

անորոշ

դերբայների

հոլովումը,

պատկանելիության վերջածանց ստացած բառերի հոլովումը, շաբաթվա օրերը:

Թեմա 1՝

çı, ıcı, lı բառակազմական վերջածանցները, Yerinə, aşağı, yuxarı

կապական բառերը:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
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1101/B 35 . Վրացերեն-4 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (64 ժամ գործնական աշխատանք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի
զարգացման նախադրյալները, քննել արդի վրացերենը որպես ազգային,
պետական և գրական լեզու, ուսուցանել վրացերենի
հնչյունական,
բառապաշարային և քերականական իրողությունները, ինչպես նաև վրացերեն
բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա վրացերենի խոսքի մասերի մասին,
2. կծանոթանա հետեւյալ խոսքի մասերին` բայ, մակբայ, կապ, շաղկապ,
ձայնարկություն,
3. կատարել բայի խոնարհում,
4. կիրառել նշված խոսքի մասերը,
5. ըմբռնել նշված խոսքի մասերի գործածությունը,
6. տարբերակել դրանց տեղն ու դերը նախադասության մեջ:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Բայ, բայի դեմքը և թիվը, բազմադիմայնությունը: Թեմա 2՝ Բայի
օբյեկտի դեմքը, բայի սուբյեկտի դեմքը: Թեմա 3՝ Բայերի կազմությունը,
բայածանցներ, դրանց նշանակությունը: Թեմա 4՝ Ուղղություն և կողմնորոշում:
Թեմա 5՝ Սերիա: Թեմա 6 Բայի սեռը (ներգործական, կրավորական, չեզոք):
Թեմա 7՝
Դարձույթ. Կոնտակտ: Թեմա 8՝ Շարքեր (մծկրիվի): Թեմա 9՝
Կազմությունը: Թեմա 10՝ Մեկնակերպ քցեվա: Թեմա 11՝ Ակտ: Թեմա 12՝ Կերպ:
Թեմա 13՝ Բայի խոնարհումը (առաջին խոնարհում, երկրորդ խոնարհում,
երրորդ խոնարհում, չորրոռդ խոնարհում): Թեմա 14՝ Բայի անդեմ ձևեր: Թեմա
15՝ Դերբայ: Թեմա 16՝ Դերբայակերտ նախածանցներ և վերջածանցներ: Թեմա
17՝ Ինվերսիա: Թեմա 18՝ Մակբայ: Թեմա 19՝ Մակբայների տեսակները և դրանց
կազմությունը: Թեմա 20՝ Կապ: Թեմա 21՝ Կապերի տեսակները, հոլովառությունը
և կիրառությունը: Թեմա 22՝Շաղկապ, տեսակները: Թեմա 23՝ Մասնիկ,
տեսակները:
Մասնիկների
կիրառությունը:
Թեմա 24՝Ձայնարկություն,
տեսակները, կիրառությունը:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
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1101/B 36. Ադրբեջաներեն -5 ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (96 ժամ գործնական աշխատանք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ադրբեջաներենի
բառակազմական առանձնահատկությունները, բառապաշարի հարստացման
միջոցները և ուղիները, ներկայացնել ադրբեջաներենով նախադասություններ
կազմելու կանոնները, ինչպես նաև ծանոթացնել լեզվի բայական համակարգի
ավելի բարդ ժամանակաձևերին, բայի խոնարհման նրբություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա ադրբեջաներենի բայական համակարգի
մասին,
2. կպատկերացնի
նախադասության
կապակցման
միջոցներն
ու
եղանակները:
3. Նախադասության մեջ կիրառել կապեր, կապական բառեր և
շաղկապներ,
4. Կազմել նոր բառեր բառակազմական վերջածանցների մասին,
5. ամբողջական պատկերացում կազմել նախադասության տեսակների
կիրառության մասին,
6. կազմել
եւ
վերլուծել,
թարգմանել
ադրբեջաներեն
բարդ
նախադասություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անորոշ անցյալ ժամանակաձև, Üçün, kimi, sգnra, əvvəl, qədər, dək,
can//cən Ñ»ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Թեմա 2՝ , Ածականների համեմատության
աստիճանները, Ca/cə, sız, lıq բառակազմական վերջածանցները, ապառնի
ժամանակ: Թեմա 3 Անորոշությունն ադրբեջաներենում, ժխտական դերանուն,
գոյականների կապակցության ձևերը
4.Մակբայներ, Xգşa gəlmək արտահայտության կիրառումը

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/ B 36. Վրացերեն-5 ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (96 ժամ գործնական աշխատանք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի
զարգացման նախադրյալները, քննել արդի վրացերենը որպես ազգային,
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պետական և գրական լեզու, ուսուցանել վրացերենի
հնչյունական,
բառապաշարային և քերականական իրողությունները,ինչպես նաև վրացերեն
բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա վրացերեն նախադասության և դրա
կազմության մասին,
2. կպատկերացնի
նախադասության
կապակցման
միջոցներն
ու
եղանակները:
3. տարբերակել նախադասության տեսակները,
4. պատկերացնել
նախադասության
տեսակներն
ըստ
իմաստի`
պատմողական,
հարցական,
հրամայական,
բացականչական,
հարցաբացականչական, եւ ըստ կազմության,
5. ամբողջական պատկերացում կազմել նախադասության տեսակների
կիրառության մասին,
6. կազմել եւ վերլուծել վրացերեն նախադասություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Նախադասություն. Կապակցման միջոցներն ու եղանակները: Թեմա 2՝
Նախադասության տեսակները ըստ իմաստ (պատմողական, հարցական,
հրամայական,
բացականչական,
հարցա-բացականչական):
Թեմա
3՝Նախադասության տեսակներն ըստ կազմության:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/ B 37. Ադրբեջաներեն -6 ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (96 ժամ գործնական աշխատանք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ադրբեջաներենի
քերականության
առավել
բարդ
կողմերն
ու
նրբությունները,
լեզվամտածողությունն
ու
ժամանակակից
պետական
լեզվաքաղաքականությունը, լեզվի զարգացման ներկայիս իրավիճակը,
բառապաշարի և քերականական կառույցների կատարելագործման ուղիներն ու
միջոցները, լեզվի զարգացման հիմնական միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հստակ պատկերացում կունենա պարզ եւ բարդ նախադասությունների
մասին,

–252
–

2. կտարբերակի պարզ նախադասության գլխավոր և երկրորդական
անդամները` ենթակա, ստորոգյալ, խնդիրներ, պարագաներ,
3. կկարողանա կառուցել մակբայական դերբայով նախադասություններ,
ինչպես նաև ստորադասական շաղկապով բարդ ստորադասական
նախադասություններ,
4. կարդալ և թարգմանել միջինից բարդ մակարդակի նախադասություններ,
տեքստեր, ինչպես նաև կկարողանա ընկալել գեղարվեստական գրական
ստեղծագործությունների էությունը,
5. վերլուծել նախադասություններն ըստ իրենց կազմության,
6. ճիշտ
կառուցել
բարդ
ստորադասական
նախադասություններ,
քերականորեն դրանք վերլուծել և վերապատմել,
7. կարդալ և բառարանի օգնությամբ թարգմանել միջինից բարդ և բարդ
տեքստեր,
8. լսել,
ընկալել
և
վերապատմել
ադրբեջաներենով
հնչած
երկխոսություններ, բարդ նախադասություններ,
9. հստակ
տարանջատել
ադևբեջաներենի
քերականական
առանձնահատկությունները մյուս ցեղակից թյուրքական լեզուներից,
մասնավորապես թուրքերենից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անորոշ ապառնի ժամանակաձև, ըղձական եղանակ, գոյականակերտ
վերջածանցներ: Թեմա 2՝Անկատար անցյալ ժամանակաձև, ներկա ժամանակի
դերբայ, մակբայական դերբայներ: Թեմա 3՝Հարկադրական եղանակ, կապական
բառերի կիրառությունը, հրամայական եղանակը 1-ին և 3-րդ դեմքերում: Թեմա 4՝
Պայմանական եղանակ, հավաքական, կոտորակային, բաշխական թվականներ:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 37. Վրացերեն-6 ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (96 ժամ գործնական աշխատանք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի
զարգացման նախադրյալները, քննել արդի վրացերենը որպես ազգային,
պետական և գրական լեզու, ուսուցանել վրացերենի
հնչյունական,
բառապաշարային և քերականական իրողությունները,ինչպես նաև վրացերեն
բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
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1. հստակ պատկերացում կունենա պարզ եւ բարդ նախադասությունների
մասին,
2. կտարբերակի պարզ նախադասության գլխավոր և երկրորդական
անդամները` ենթակա, ստորոգյալ, խնդիրներ, պարագաներ,
3. կճանաչի բարդ նախադասության գլխավոր և երկրորդական մասերը,
երկրորդական նախադասությունների տեսակները,
4. կծանոթանա ուղղակի խոսքի կիրառությանը,
5. դասակարգել նախադասություններն ըստ տեսակների` պարզ և բարդ,
6. վերլուծել նախադասություններն ըստ իրենց կազմության,
7. ճիշտ կիրառել ուղղակի եւ անուղղակի խոսքը,
8. ամբողջական պատկերացում կազմել նախադասության տեսակների
կիրառության մասին,
9. կազմել պարզ և բարդ նախադասություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պարզ նախադասություն:
Նախադասության
գլխավոր
և
երկրորդական անդամները (ենթակա, ստորոգյալ, խնդիրներ, պարագաներ):
Թեմա 2՝ Բարդ
նախադասություն.
Գլխավոր
և
երկրորդական
նախադասություններ, երկրորդական
նախադասությունների տեսակները:
Թեմա 3՝ Ուղղակի և անուղղակի խոսք:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 38. Ադրբեջաներեն -7 ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (72 ժամ գործնական աշխատանք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ադրբեջաներենի
քերականության
առավել
բարդ
կողմերն
ու
նրբությունները,
լեզվամտածողությունն
ու
ժամանակակից
պետական
լեզվաքաղաքականությունը, լեզվի զարգացման ներկայիս իրավիճակը,
բառապաշարի և քերականական կառույցների կատարելագործման ուղիներն ու
միջոցները, լեզվի զարգացման հիմնական միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա թարգմանել միջին բարդության կամ միջինից բարդ
տեքստեր հայերենին ադրբեջաներեն,
2. կկարողանա թարգմանել բարդ տեքստեր ադրբեջաներենից հայերեն,
3. Կարդալ և ըմբռնել ադրբեջանական մամուլի լեզուն,
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4.

ամբողջական պատկերացում կազմել բառապաշարի և թարգմանական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թարգմանություններ տարբեր տեքստերից և մամուլից:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր):
Միավորների քայլը 1 է:
1101/B 38. Վրացերեն-7 ( 6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (72 ժամ գործնական աշխատանք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի
զարգացման նախադրյալները, քննել արդի վրացերենը որպես ազգային,
պետական և գրական լեզու, ուսուցանել վրացերենի
հնչյունական,
բառապաշարային և քերականական իրողությունները, ինչպես նաև վրացերեն
բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տեքստեր թարգմանել վրացերենից հայերեն եւ հակառակը,
2. տարբերել թարգմանչական համարժեքությունը,
3. ամբողջական պատկերացում կազմել բառապաշարի և թարգմանական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տեքստերի թարգմանություն վրացերենից հայերեն և հակառակը: Թեմա
2՝Բառապաշարի,
քերականական
իրողությունների
թարգմանական
առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝Թարգմանական համարժեքություն:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների
քայլը 1 է:

1101 /B 39. Ադրբեջաներեն -8 ( 4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ, (48 ժամ գործնական աշխատանք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ադրբեջաներենի
քերականության
առավել
բարդ
կողմերն
ու
նրբությունները,
լեզվամտածողությունն
ու
ժամանակակից
պետական
լեզվաքաղաքականությունը, լեզվի զարգացման ներկայիս իրավիճակը,
բառապաշարի և քերականական կառույցների կատարելագործման ուղիներն ու
միջոցները, լեզվի զարգացման հիմնական միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա թարգմանել միջին բարդության կամ միջինից բարդ
տեքստեր հայերենից ադրբեջաներեն և հակառակը

Ունակ կլինի.
(բուն մասնագիտական կարողություններ)
1. կարդալ և ըմբռնել ադրբեջանական մամուլի լեզուն

(ընդհանրական կարողություններ)
2.

ամբողջական պատկերացում կազմել բառապաշարի և թարգմանական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Թարգմանություններ տարբեր տեքստերից և մամուլից:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 39. Վրացերեն-8 ( 4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (48 ժամ գործնական աշխատանք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել վրաց լեզվի
զարգացման նախադրյալները, քննել արդի վրացերենը որպես ազգային,
պետական և գրական լեզու, ուսուցանել վրացերենի հնչյունական,
բառապաշարային և քերականական իրողությունները, ինչպես նաև վրացերեն
բնագրերի թարգմանական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
1. կկարողանա տեքստեր թարգմանել վրացերենից հայերեն եւ հակառակը,
2. տարբերել թարգմանչական համարժեքությունը,
3. ամբողջական պատկերացում կազմել բառապաշարի և թարգմանական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Տեքստերի թարգմանություն վրացերենից հայերեն և հակառակը: Թեմա
2՝ Բառապաշարի,
քերականական
իրողությունների
թարգմանական
առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Թարգմանական համարժեքություն:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

5. Կրթական այլ մոդուլներ
«Կովկասգիտություն» մասնագիտություն
1107/BP 01. Պրակտիկա-1 (Ուսումնական) (2 կրեդիտ)

2 շաբաթ, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը ճանաչողական է: Նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել
նախնական գիտելիքներ Հայաստանի հատկապես այն հուշարձանների
վերաբերյալ, որոնք գտնվել են
հայ-վրացական շփումների գոտում։
Ուսանողները պետք է ծանոթանան նաև այդ տարածքների կենցաղային,
պաշտամունքային, տնտեսական նյութերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
6. Կկարողանա ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող
հիմնական հնագիտական հուշարձանները և ազգագրական նյութերը,
7. կունենա
պատկերացում
հուշարձանների
վերականգնման
աշխատանքների մասին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն Երևանի հնագույն ամրոց-բնակավայրերի հետ (Շենգավիթ, Էրեբունի, Կարմիր-Բլուր): Թեմա 2` Երևանից դեպի Ողջաբերդ,
Հացավան, Գառնի և Գեղարդ տանող ճանապարհիյն գտնվող պատմաճարտարապետական հուշարձանները։ Թեմա 3` Հին Արտաշատի, Դվինի
հնագիտական հուշարձանները: Թեմա 4` Աշտարակի և մերձակայքի վաղ և
զարգացած միջնադարի քրիստոնեական պաշտամունքային հուշարձաններ:
Թեմա 5` Հաղբատի, Սանահինի, Ախթալայի, Քոբայրի հնություններ:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:
1107/BP 03. Պրակտիկա-2 (Թանգարանային) (2 կրեդիտ)
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2 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը ճանաչողական է: Նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել
նախնական գիտելիքներ թանագարաններին: Ծանոթացնել թանգարանային
աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ առանձնահատկություններին և
Հայաստանի տարբեր թանգարաններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3. կունենա պատկերացում թանգարանային առարկաների պահպանության,
վերականգնման աշխատանքների մասին,
4. կկարողանա տիրապետել թանգարանային համակարգերի կառավարման
սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն թանգարանային (մշտական և ժամանակավոր)
ցուցադրության կառուցման մեթոդներին, գիտաֆոնդային աշխատանքներին,
պահպանության
ձևերին
ու
խնդիրներին,
գիտահետազոտական
աշխատանքներին և առանձնահատկություններին, գիտական արխիվի կազմակերպման խնդիրներին: Թեմա 2` Թանգարանային նյութերի բաժանումը խմբերի
ըստ դրանց ֆունկցիաների, թանգարանային առարկաների հիմնական խմբերը
ըստ ցուցադրությունում ունեցած դրանց դերի և ֆունկցիայի: Թեմա 3`
Գիտաօժանդակ նյութեր, թանգարանային առարկաների հաշվառում. Բովանդակությունը ու խնդիրները: Հաշվառման փուլերը. նախնական հաշվառում, նախնական գիտական մշակում, թանգարանային ֆոնդի սխեմատիկ դասակարգում,
և գիտական գույքագրում: Նախնական հաշվառման կարգը, ակտավորում,
առարկաների թանգարանային նկարագրություն:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:
1107/BP 05. Պրակտիկա-3 (Արտադրական) (4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել իրենց ապագա
աշխատանքային գործունեության ասպարեզների հետ: Պրակտիկան անց է
կացվում ՀՀ տարբեր նախարարություններում և գիտական կենտրոններում:
Պրակտիկան հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 4 շաբաթյա ժամանակահատվածում ուսումնաիրել հնարավոր աշխատանքային եղանակները և
զբաղվել կարճաժամկետ պրակտիկ գործունեությամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա տիրապետել գործնական գիտելիքների,
2. կունենա գիտելիքներ և աշխատանքային փորձառություն,
3. կկարողանա զբաղվել հարաբերականորեն ինքնուրույն գործունեությամբ:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախապատրաստական դասախոսությունների և սեմինարների
անցկացում։ Թեմա 2` Գործնական ծանոթություն պրակտիկան կազմակերպող
հաստատության կառուցվածքի, ստորաբաժանումների հետ: Թեմա 3` Ծանոթացում
տվյալ
հաստատության
աշխատանքային
պայմանների,
աշխատակազմի անդամների հետ: Թեմա 4` Ծանոթացում հաստատության և
նրաստորաբաժանումների աշխատանքային խնդիրների հետ, տեխնիկական
առաջադրանքների կատարում: Թեմա 5` Մասնակցություն աշխատանքների
կազմակերպմանը, հանձնարարությունների կատարում: Թեմա 6` Ինքնուրույն
աշխատանքի ծրագրավորում և իրականացում : Թեմա 7` Պրակտիկայի
արդյունքների ամփոփում և գնահատում:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:

Ամփոփիչ ատեստավորում (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն

5. «Հնագիտություն» մասնագիտություն
1106/B01. Հայոց պատմություն -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել
ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը,
Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ`
շեշտադրումը դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ ամենայնի
լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
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2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց
պատմության հին
ու
միջին
շրջանի
կարևորագույն
իրադարձություններին,
3. կկարողանա յուրացնել հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը հնագույն շրջանում. hայ ժողովրդի կազմավորումը: Թեմա 2` Հայաստանի հին
շրջանի պատմությունը. Ուրարտու (Արարատյան թագավորություն): Երվանդունիների
թագավորությունը:
Արտաշեսյանների
թագավորությունը:
Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դդ.: Թեմա 3`
Հայաստանը վաղ միջնադարում. Մեծ Հայքի թագավորությունը 4-րդ դ. և 5-րդ դ.
1-ին երեսնամյակում: Ազատագրական պատերազմները 5-րդ դ.: Հայաստանը 67-րդ դդ.: Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը արաբական տիրապետության դեմ 8-9-րդ դդ.: Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում.
Հայաստանի Բագրատունիների թագավորությունը: Թոնդրակյան շարժումը: Հայ
ժողովրդի պայքարը սելջուկ-թյուրքերի դեմ: Զաքարյանների իշխանությունը:
Հայաստանը մոնղոլական նվաճումների ժամանակաշրջանում: Կիլիկիայի
հայկական պետությունը: Հայկական մշակույթը 9-14-րդ դդ.: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում. Հայաստանը պարսկա-թուրքական պատերազմների
թատերաբեմում: Հայ ազատագրական շարժման առաջին քայլերը: Հայկական
մշակույթը 15-17-րդ դ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B02. Հնագիտության հիմունքներ և Հայաստանի հնագիտություն-1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական), 1-ին
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել բազային գիտելիքներ
հնագիտության դիսցիպլինի տեսության, տերմինաբանության, կարևորագույն
հնագիտական մշակույթների և քաղաքակրթությունների ու մշակույթի հաջորդական զարգացման փուլերի և առանձնահատկությունների մասին: Տալ գիտելիքներ Հայաստանի հնագիտության կարևորագույն հնագիտական մշակույթների, փուլաբաժանումների և այլնի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի հնագիտության տեսության խնդրացանկը,
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2. կընկալի հնագիտական պեղումների, պարբերացման և պատմա-մշակութային գործընթացների տրամաբանությունը,
3. կկարողանա կատարել վերլուծական բնույթի պատմա-հնագիտական
աշխատանք, պատրաստ կլինի գիտելիքները կիրառել գործնականում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հնագիտության առարկան, խնդիրները, տեղը պատմական
գիտությունների համակարգում: Մշակույթի նյութական մնացորդները որպես
պատմականորեն ձևավորված համակարգ: Թեմա 2` Հնագիտության
փորձարարական հնարավորությունները և պատմակամ արժեքը: Միջավայր
և մշակույթ, արտիֆակտ և էկոֆակտ: Թեմա 3` Հնագիտական
ուսումնասիրության
աստիճանները:
Հնագիտական
հուշարձանների
տեսականին: Թեմա 4` Հայաստանի պատմության և մշակույթի պատմահնագիտական պարբերացումը: Թեմա 5` Արտադրող տնտեսության
ձևավորումը Հայկական լեռնաշխարհում և Մերձավոր Արևելքում:
Կոմպլեքսային
հասարակության
կառուցվածքն
ու
գործունեության
ոլորտները: Թեմա 6` Հայաստանում վաղ դասակարգային հասարակության
հնագիտական ուսումնասիրության նախնական արդյունքները: Հնագույն
պետականության սաղմնավորումն ըստ Հայաստանի հնագիտության:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B03. Ազգաբանության հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ ( 32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ազգագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան, տեղը գիտությունների համակարգում և կապն այլ
գիտությունների հետ, աշխարհի ժողովուրդների դասակարգման և էթնոմշակութային շրջանացման սկզբունքները և այլն: Դասընթացի ընթացքում
կկարևորվեն արդի էթնոմշակութային ու էթնոքաղաքական զարգացումները,
կարևոր
ուշադրություն
կդարձվի
էթնիկ
հակամարտությունների
ուսումնասիրության հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ազգագրական գիտության ձևավորման, կայացման ու
զարգացման պատմությունը, ծանոթ կլինի արդի ազգագրականմարդաբանական հետազոտությունների հիմնական ուղղություններին
ու արդյունքներին,
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2. ծանոթ կլինի էթնիկ հանրությունների դասակարգման սկզբունքներին և
կիմանա աշխարհի էթնիկ քարտեզը` ըստ էթնոլեզվաընտանիքների,
լեզվախմբերի և խոշոր էթնիկ հանրությունների,
3. ծանոթ կլինի արդի զարգացումների և գործընթացների էթնիկ և
մշակութային
հիմքերին
ու
առանձնահատկություններին,
համաշխարհայնացման գործընթացների առանձնահատկություններին
տարբեր տարածաշրջաններում
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազգագրության ուսումնասիրության օբյեկտը, առարկան և տեղը
գիտությունների համակարգում: Թեմա 2` Աշխարհի ժողովուրդների դասակարգման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 3` Էթնիկ գործընթացներն արդի
աշխարհում: Թեմա 4` Էթնիկ ինքնության էությունը, ձևերը և դերը մարդու
հոգևոր աշխարհում: Թեմա 5` Միջէթնիկ հարաբերություններն արդի
աշխարհում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B04. Նախնադարյան հասարակության պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պատկերացում կազմել
նախնադարյան հասարակության զարգացման հիմնական էտապների մասին,
գիտելիքներ տալ հոմինիդների ընտանիքի զարգացման և ժամանակակից
մարդու ձևավորման գործընթացի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անտրոպոգենեզի հիմնական էտապները, գիտելիքներ
կունենա հոմինիդների բրածո ներկայացուցիչների, նրանց տարածման
տիրույթների և աշխատանքային գործունեության մասին,
2. պատկերացում կունենա սոցիո-, կուլտուրո-, պոլիտոգենեզի
հիմնական էտապների զարգացման տրամաբանության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարդու ծագումը: «Ունակ մարդու» և «գետաքարե գործիքների
մասին» եղած վարկածները: Պիտեկանտրոպի գտածոները: Սինանտրոպ, Հեյդելբերգյան մարդ և այլն: Նեանդերթալցիները և նրանց տարածումը «հին աշխարհում»: Թեմա 2` Նախահամայնք: Մտածողության և խոսքի ծագման
խնդիրը: Գաղափարական պատկերացումների սաղմերի հանդես գալը
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նախահամայնքում: Թեմա 3` Մարդագոյացման ավարտը և համայնատոհմական կարգերի առաջացումը: Թեմա 4 ` Վաղ տոհմական համայնքը:
Սեռա-տարիքային խմբերը վաղ նախնադարյան համայնքում, ինիցիացիա: Ամուսնություն և ընտանիք: Իշխանության կազմակերպումը: Հոգևոր
մշակույթը: Թեմա 5` Ուշ տոհմական համայնքը: Տոհմերի տրոհումը
ներտոհմական խմբերի, դրանց համախմբումը ցեղերի մեջ: Իշխանության
կազմակերպումը: Հոգևոր մշակույթ: Թեմա 6` Դասակարգային հասարակության հաստատությունների հանդես գալը: Ստրկությունը և նրա
ձևերը: Մենամուսնական ընտանիք: Դրացիական համայնքի ձևավորումը:
Հոգևոր մշակույթի զարգացումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B05. Հին, միջին և նոր քարի դարի հնագիտություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (52 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական),
եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ քարի դարի
հնագիտության մասին: Դասընթացի նպատակներից է ներկայացնել քարեդարյան հիմնական հուշարձանները, վեր հանել նյութական մշակույթի
առանձնահատկությունները: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի
մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ քարամշակման տեխնիկայի վերաբերյալ,
ներկայացնել միջին և նոր քարեդարյան հիմնական հուշարձանները, նյութական
մշակույթի առանձնահատկությունները: Դասընթացի նպատակներից է ուսանողին տալ գիտելիքներ քարամշակման տեխնիկայի վերաբերյալ: Հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձվի Հայաստանում արտադրող տնտեսության
առաջացման, խեցեգործության հանդես գալու, ինչպես նաև նստակյաց
բնակավայրերի աշխարհագրության և ճարտարապետության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
ծանոթ կլինի քարի դարի ուսումնասիրության պատմությանը,
2.
տեղեկություններ կունենա պալեոլիթյան քարե գործիքների
տեսականու մասին,
3.
կունենա հստակ պատկերացում քարամշակման տեխնիկայի
վերաբերյալ,
4.
պատկերացում կունենա մշակութային առնչությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ստորին պալեոլիթը Հայաստանում: Թեմա 2` Ստորին պալեոլիթյան
հիմնական
հուշարձանները
Հայկական
լեռնաշխարհում: Թեմա 3`
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Քարամշակման տեխնիկայի զարգացումը: Առաջին քարե գործիքները: Թեմա 4`
Միջին և վերին պալեոլիթը Հայաստանում, ժամանակակից մարդու հանդես
գալը: Թեմա 3` Միջին և վերին պալեոլիթյան հիմնական հուշարձանները
Հայկական
լեռնաշխարհում,
դրանց
հիմնական
տիպերը Թեմա 4`
Բնակլիմայական փոփոխությունները Հայկական լեռնաշխարհում միջին և
վերին պալեոլիթյան դարաշրջաններում: Թեմա 5` Արտադրական առաջընթացը
միջին
և
վերին
պալեոլիթյան
դարաշրջանում,
քարամշակման
առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Սոցիալական առաջընթացը վերին
պալեոլիթյան դարաշրջանում ըստ հնագիտական նյութերի: Թեմա 7`Հոլոցենի
սկիզբը, Բնակլիմայական փոփոխությունները միջին քարե դարում: Մեզոլիթյան
պալեոլանդշաֆտը: Թեմա
8` Մեզոլիթի բնորոշման պրոբլեմները:
Թեմա 9`Հայկական լեռնաշխարհի մեզոլիթին վերագրվող հնավայրերը: Թեմա 10`
Նեոլիթյան հեղափոխությունը, վաղ երկրագործական հասարակության
ձևավորման նախադրյալները և պատմա-մշակութային գործոնները: Թեմա 11`
Հայկական լեռնաշխարհի նեոլիթին վերագրվող բնակավայրերը և դրանց
ուսումնասիրության արդյունքները: Թեմա 12` Նյութական մշակույթը: Թեմա
13`Ճարտարապետության
հանդես
գալը. Բնակարանային
ճարտարապետություն, մոնումենտալ ճարտարապետության հանդես գալը
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B06. Հայոց պատմություն -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն,16 ժամ սեմինար), 2-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին
մատուցել հայոց պատմության նոր
շրջանը: Դասավանդման ընթացքում
շեշտադրվում է ազգային - ազատագրական շարժումների պատմության
վերլուծությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ ժողովրդի նոր պատմությանը,
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2.

կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները և դսաեր քաղել անցյալի թույլ տված
սխալներից,
3. կկարողանա իր գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային,
հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. Առաջացումը և բովանդակությունը: Թեմա
2`Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ
դդ.: Թեմա 3` Ռուսաստանի
տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 4` Հայ
ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ դ.
սկիզբ): Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Թեմա 5` Ազատագրական
խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների
ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 6`
Պանթուրքիզմը
պետական
քաղաքականություն
Թուրքիայում:
Արևմտահայության Մեծ Եղեռնը: Թեմա 7` Հայաստանը 1917 թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Թեմա 8` Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և
Հայաստանը: Թեմա 9` Հայկական մշակույթը (17-րդ դ. կեսեր- 20-րդ դ. սկզբներ):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B07. Հայ ազգաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (64 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական), 2-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հայ ազգագրության կայացման,
ձևավորման ու զարգացման ընթացքը` նախախորհրդային, խորհրդային և
ետխորհրդային շրջաններ հիմնական պարբերացմամբ, ներկայացնել
ականավոր հայ ազգագրագետներին, տալ Հայաստանի պատմազգագրական
շրջանացման պատկերը: Դասընթացի շրջանակներում իր ամբողջության մեջ
կներկայացվի
հայոց
հարուստ
ազգագրական-մշակութային
ժառանգությունը` արտադրական, կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ,
հումանիտար մշակույթներ հիմնական համալիրներով;
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ ազգագրական գիտության ձևավորման, կայացման ու
զարգացման պատմությունը, ականավոր հայ ազգագրագետների գործունեությանն ու գիտական ժառանգությանը
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2.ծանոթ կլինի հայոց ազգագրական-մշակութային չափազանց հարուստ ժառանգությանը` որպես ամբողջություն և վերջինիս առանձին համալիրներին
ու ենթահամալիրներին,
3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել ազգագրական նյութն ու այն
դիտարկել Հայաստանի հարևան էթնիկ հանրությունների հետ համեմատությունների մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայաստանի ազգագրության հիմնախնդիրները: Թեմա 2`
Ժայռապատկերները
որպես
ազգագրական
հետազոտությունների
սկզբնաղբյուր: Թեմա 3` Հունա-հռոմեական պատմիչների վկայությունները
Հայաստանի և հայերի մասին: Թեմա 4` Հայ պատմագրության մեջ եղած
ազգագրական
նյութերի
համառոտ
ակնարկ:
Թեմա
5`
Արաբ
մատենագիրների վկայությունները Հայաստանի և հայերի մասին (IX-XIV
դդ,): Թեմա 6` Եվրոպացի ճանապարհորդների վկայությունները Հայաստանի
և հայերի մասին (XIII-XVIII դդ.): Թեմա 7` Հայ ազգագրությունը XIX դ. 1-ին
կեսին: Թեմա 8` Հայ ազգագրությունը XIX երկրորդ կեսին- 1920-ական թթ.:
Թեմա 9` Հայ ազգաբանությունը խորհրդային շրջանում: Թեմա 10` Հայ
ազգաբանությունը անկախության շրջանում: Թեմա 11` Անկախության
շրջանի սոցիոմշակութային փոխակերպումների ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 12` Արժեքային ներթափանցումների ու փոխակերպումների
հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը արդի հայ ազգաբանությունում: Թեմա
13` Էթնիկ հակամարտությունների ուսումնասիրության հիմնախնդիրը հայ
ազգաբանությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B08. Ռուսաստանի պատմություն-1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (32 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտաճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության պատմական անցյալին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի Ռուսաստանի պատմության մասին,
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2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում,
3. հստակ պատկերացում կունենա ներկա զարգացումների մասին, կկարողանա
կատարել ճիշտ հետևություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազատագրման դարաշրջանը: Թեմա 2` Ռուսաստանը և Արևելյան
հարցը: Թեմա 3` Ռուսաստանի հոգևոր կյանքը 19-րդ դ. 2-րդ կեսին: Թեմա 4`
Հասարակական-քաղաքական միտքը 19-րդ դ. 2-րդ կեսին: Նարոդնիկական
շարժումը: Բանվորական շարժումները և կազմակերպությունները: Թեմա 5`
Մարքսիզմի տարածումը Ռուսաստանում: Պահպանողական գաղափարախոսությունը: Թեմա 6` Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ դ.
2-րդ կեսին: Թեմա 7` Ռուս-թուրքական 1877-1878թթ. պատերազմը: ՍանՍտեֆանոյի պայմանագիրը և Բեռլինի դաշնագիրը: Թեմա 8` Ռուսաստանի
քաղաքականությունը Հեռավոր Արևելքում ու Խաղաղօվկիանոսյան ավազանում
19-րդ դարի 2-րդ կեսին : Թեմա 9` Ռուսաստանի պատմության սոցիալտնտեսական զարգացումը 19-րդ դ. վերջին և 20-րդ դ. սկզբին: Թեմա 10`
Ռուսաստանի ինքնակալության ներքին քաղաքականությունը 20-րդ դ. սկզբին:
Թեմա 11` Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 20-րդ դ. սկզբին:
Թեմա 12` Ռուս-ճապոնական պատերազմը: Թեմա 13` 1905-1907թթ. ռուսական
բուրժուադեմոկրատական
հեղափոխությունը:
Քաղաքական
կուսակցությունների ձևավորումը Ռուսաստանում: 1-ին և 2-րդ Պետական
Դումաները: Թեմա 14` Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19051914թթ.: Թեմա 15` Ռուսաստանը Առաջին համաշխարհային պատերազմում:
Թեմա 16` 1917թ. Փետրվարյան բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխությունը
Ռուսաստանում: Թեմա 17` Ռուսական մշակույթը 20-րդ դ. սկզբին:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B09. Ազգաբանության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ դասախոսություն, 2-րդ
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ազգաբանության
պատմությանը, ազգագրական մտքի զարգացման ընթացքին՝ ազգագրական
գիտության առաջին քայլերից մինչև այսօրվա վիճակը: Դասախոսությունների և
սեմինարների կիզակետն է լինելու մարդ (անհատ)–հասարակություն–մշակույթ
հարաբերակցության ընկալումը ազգաբանական տարբեր դպրոցների կողմից,
ինչպես նաև օտար և սեփական մշակույթի տեղն ու դերը ուսումնասիրվող
ժողովուրդների և դրանց ուսումնասիրող գիտնականների աշխարհայացքում:
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Ազգագրական մտքի ձևավորումն ու ձևափոխումը դիտարկվելու են այլ
գիտությունների` բնագիտական և հասարակագիտական պատմության
համատեքստում: Առանձին քննարկվելու են ազգաբանական գիտության
առանձին դպրոցները, ինչպես նաև առանձին երկրներում դրսևորվող
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացում ազգագրության տեղի և դերի մասին
հասարակական գիտությունների համակարգում,
2. կծանոթանա ազգագրական մտքի ձևավորման և զարգացման գործընթացի հետ, ազգագրական գիտության պատմության հիմնական փուլերի ու
դպրոցների հետ
3. ծանոթ կլինի տարբեր` հաճախ իրարամերժ մոտեցումների` մարդու և
հասարակության մասին,
4. պատկերացում կունենա մարդկային հասարակության ծագման, գոյապահպանման և զարգացման մեխանիզմների մասին,
5. կծանոթանա մարդու և մշակույթի ուսումնասիրման տարբեր մոտեցումների և մեթոդների հետ,
6. ձեռք կբերի նորովի հայացք օտար և սեփական մշակույթի հանդեպ` ազգագրական գիտության պատմության լույսի ներքո:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազգագրության առարկան: Ազգագրական գիտության նախապատմությունն ու ձևավորումը: Թեմա 2` Էվոլյուցիայի գաղափարը և էվոլյուցիոնիզմը:
Թեմա 3` Ի խնդիրս սկզբան. որտեղի՞ց է սկսվում մշակույթը: Թեմա 4` Պատմական վերականգնման խնդիրը ազգագրության մեջ: Թեմա 5` Դիֆուզիոնիզմ.
փոխանցման գաղափարը զարգացման գաղափարի դեմ: Թեմա 6` Ֆրանսիական
սոցիոլոգիական դպրոցը: Թեմա 7` Հոգեվերլուծական ազգագրություն: Թեմա 8`
Էթնոհոգեբանական ուղղություն. բազային անհատը և մանկության ազգագրությունը: Թեմա 9` Ազգագրական մեկնության սահմանները: Թեմա 10` Ֆունկցիոնալիզմ: Թեմա 11` Խորհրդային ազգագրության պարադոքսները: Թեմա 12` Ազգագրությունն այսօր. նոր խնդիրների և ուղիների որոնում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/B10. Հայոց պատմություն -3 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն,16 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի երրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին
մատուցել հայոց պատմության նորագույն
շրջանը: Դասավանդման ընթացքում
շեշտը
դրվում
է
Հայաստանի
1-ին, 2-րդ և
3-րդ
հանրապետությունների պատմության վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ ժողովրդի նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը, դասեր քաղել անցյալի սխալներից,
3. կկարողանա
իր
գիտելիքները
լայնորեն
օգտագործել
իր
աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայաստանի Հանրապետության ստեղծումը։ Թեմա 2` Հայաստանի
Հանրապետության ներքին կյանքը 1918-1920թթ.: Թեմա 3` Հայաստանի Հանրապետության արտաքին դրությունը 1918-1920թթ.: Թեմա 4` Խորհրդային
կարգերի հաստատումը։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.:
Թեմա 6` Խորհրդային Հայաստանի քաղաքական կյանքը և ներքին դրությունը
1920-1991 թթ.: Թեմա 7` Խորհրդային Հայաստանի տնտեսական զարգացումը
1920-1991 թթ.: Թեմա 8` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 9`
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը: Թեմա 10` Հայկական մշակույթը 2021- րդ դդ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B11. Ռուսաստանի պատմություն-2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական),
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտա-ճանաչողական գործընթացի միջոցով ուսանողներին քաջատեղյակ դարձնել Ռուսաստանի պատմության կարևոր
հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. լիարժեք տեսական գիտելիքներ կունենա նշված ժամանակաշրջանի Ռուսաստանի պատմության մասին,
2. կհասկանա Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում,
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3. հստակ պատկերացում կկազմի ներկա զարգացումների մասին, կկարողանա
կատարել ճիշտ հետևություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում 1917թ.: Թեմա 2` քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում(1917-1922թթ.): Թեմա 3` Ազգային
հարցը և ազգային քաղաքականությունը ԽՍՀՄ-ում 1917-1930-ական թթ.: Թեմա
4` Խորհրդային պետության արտաքին քաղաքականությունը 1917-1930-ական
թթ.: Թեմա 5` Վարչա-հրամայական համակարգի հաստատումը ԽՍՀՄ-ում և
ստալինյան բռնաճնշումները 1930-ական թվականներին: Թեմա 6` ԽՍՀՄ-ը Հայրենական Մեծ պատերազմի տարիներին: Թեմա 7` ԽՍՀՄ-ը Գորբաչովյան վերակառուցման տարիներին: Թեմա 8` Ազգային հիմնահարցը ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման տարիներին և հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 9` ԽՍՀՄ փլուզումը: Թեմա 10` Հետխորհրդային Ռուսաստանը 1990-2000-ական թթ.:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5
1104/B12. Պղնձաքարի դարի և վաղ բրոնզի դարի հնագիտություն (6 կրեդիտ)

3-րդ կիսամյակ, շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ
գործնական), եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի
էնեոլիթյան և վաղ բրոնզիդարյան մշակույթի մասին: Դասընթացի նպատակներից է լուսաբանել էնեոլիթյան և վաղ բրոնզիդարյան մշակույթի ուսումնասիրության պատմությունը, ինչպես նաև վեր հանել այդ մշակույթի ծագումնաբանությանը և զարգացմանը, փուլաբաժանմանը և ժամանակագրությանը վերաբերող հարցեր: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մասսայական նյութի պատրաստման տեխնոլոգիայի և տիպերի վերաբերյալ: Պետք է ուսումնասիրվեն այս
դարաշրջաններում ճարտարապետության զարգացման հիմնական ուղիները:
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի Հայաստանի տարածաշրջանային
կապերին
և
մերձավոր
արևելյան
քաղաքակրթությունների
հետ
առնչություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
Ծանոթ կլինի Հայաստանի էնեոլիթի և վաղ բրոնզի դարաշրջանի
ուսումնասիրության պատմությանը,
2.
տեղեկություններ կունենա մշակույթի ժամանակագրման և փուլաբաժանման մասին,
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3.
կունենա հստակ պատկերացում խեցեղենի պատրաստման
տեխնոլոգիայի և զարդաեղանակների մասին,
4.
ծանոթ կլինի ճարտարապետության զարգացման հիմնական
ուղղություններին,
5.
պատկերացում կունենա էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան
մշակույթի տարածաշրջանային նշանակության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն,
էնեոլիթի
ուսումնասիրության
պատմությունը: Թեմա 2` Վաղ երկրագործական մշակույթները, նրանց բնորոշիչ
գծերը: Թեմա 3
Հայկական
լեռնաշխարհի
էնեոլիթյան
հիմնական
հուշարձանները: Թեմա 4` ճարտարապետական ավանդույթների զարգացումը
էնեոլիթյան դարաշրջանում: Թաղման ծեսը: Թեմա 5՝ Նյութական մշակույթը.
խեցեղենը,
նրա
բնորոշիչ
գծերը,
պատրաստման
տեխնոլոգիան,
զարդաեղանակը, քարամշակումը, ոսկրի մշակումը, մետաղագործության
հանդես գալը: Թեմա 6 Հայաստանի էնեոլիթյան մշակույթը տարածաշրջանային
մշակույթների
համատեքստում:
Թեմա 7` Ներածություն.
Շենգավթյան
մշակույթի
ուսումնասիրության
պատմությունը,
հիմնական
խնդիրները: Թեմա 8` Պալեոլանդշաֆտը մ.թ.ա. IV-III հազ. Թեմա 9՝ Հայկական
լեռնաշխարհի հասարակությունները վաղ բրոնզի դարաշրջանում: Թեմա 10`
Պեղումների հիմնական արդյունքները: Բնակավայրերը: Թաղման ծեսը:
Ճարտարապետությունը,
արհեստները:
Թեմա 11`
Ուրբանիզացիոն
գործընթացները և պաստորալ նոմադիզմի դրսևորումները լեռնաշխարհում
մ.թ.,ա. IV-III հազ: Թեմա 12` Հասարակական և սոցիալական զարգացումները
մ.թ.ա. IV-III հազ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B13. Միջին և ուշ բրոնզի դարի հնագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ գործնական), 3-րդ
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի
միջին և ուշ բրոնզի դարի հնագիտության մասին: Դասընթացի նպատակներից է
ուսումնասիրել միջին և ուշ բրոնզեդարյան Հայաստանի հիմնական
կենտրոնները, ինչպես նաև վեր հանել առանձին մշակութային օջախների (այդ
թվում
Արևմտյան
Հայաստանի)
առանձնահատկությունները
տարբեր
տարածաշրջաններում: Դասընթացը խնդիր է դնում նաև ուսանողի մոտ
ձևավորել կայուն գիտելիքներ այս մշակույթի ձևավորման ու զարգացման
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գործընթացների մասին: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի Հայկական
լեռնաշխարհի մշակութային և առևտրական առնչությունների հարցին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
ծանոթ կլինի Հայաստանի միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթի
զարգացման օրինաչափություններին,
2.
տեղեկություններ կունենա բնակավայրերի, դամբարանների,
նյութական ու հոգևոր մշակույթի մասին,
3.
ծանոթ կլինի միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթի հիմնական օջախների հետ,
4.
պատկերացում
կունենա տարբեր
օջախների
առանձնահատկությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայկական լեռնաշխարհի միջին բրոնզիդարյան մշակույթի ուսումնասիրման պատմությունը: Թեմա 2՝ Միջին բրոնզեդարյան Հայաստանի
մշակութաբանական և ժամանակագրական սահմանումը: Միջին բրոնզի
փուլաբաժանումը: Թեմա 3՝ Միջին բրոնզեդարյան մշակույթների տարածույթը և
օջախները: Բնակավայրային կյանքի անկումը միջին բրոնզե դարում: Թեմա 4՝
Դամբարանները և դրանց ճարտարապետությունը Թեմա 5՝ Միջին բրոնզի
նյութական մշակույթը. Խեցեգործություն, մետաղագործություն, թանկարժեք
մետաղների
մշակում:Թեմա 6՝
Միջին
բրոնզեդարյան
մշակույթների
սոցիալական նկարագիրը: Թեմա 7՝ Հայկական լեռնաշխարհի ուշ բրոնզեդարյան
մշակույթի ուսումնասիրման պատմությունը: Թեմա 8՝ Ուշ բրոնզեդարյան Հայաստանի մշակութաբանական և ժամանակագրական սահմանումը: Ուշ բրոնզի
փուլաբաժանումը: Թեմա 9՝ Ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների տարածույթը և
օջախները: Թեմա 10՝ Դամբարանները և դրանց ճարտարապետությունը;
Թեմա 11՝
Ուշ
բրոնզի
նյութական
մշակույթը.
Խեցեգործություն,
մետաղագործություն, թանկարժեք մետաղների մշակում: Թեմա 12՝ Միջին բրոնզեդարյան մշակույթների սոցիալական նկարագիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B14. Ազգաբանության տեսություն և մեթոդաբանություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար), 3-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին
ծանոթացնել
ազգաբանության
հիմնական
տեսական
մոտեցումներին, “մեթոդ” և “մեթոդաբանություն” հասկացություններին, լայն
տարածում ունեցողղ տեսություններին և մեթոդներին, ինչպես նաև դաշտային
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ազգագրական նյութերի տեսությանն ու պրակտիկային` արդի ազգագրական
գիտության մեջ: Կարևորվելու են նաև 20-րդ դարի երկորդ կեսին արևմտյան
գիտական դպրոցներում ձևավորված հիմնական մեթոդները, ինչպես նաև
տեսական ու մեթոդաբանական հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա մեթոդ և մեթոդաբանություն հասկացություններին,
հիմնական տեսական մոտեցումներին ու տեսություններին, ազգաբանական
գիտության դասակարգման հիմնական մեթոդներին
2. կունենա հստակ պատկերացում ազգագրական հետազոտության մեթոդների տեսական ու պրակտիկ ոլորտների շուրջ,
3. կտեղեկանա տեսական-վերլուծական մեթոդների ձևավորման ու զարգացման պատմությանը, ինչպես նաև դաշտային ազգագրական նյութերի ու
մշակման սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ,,Մեթոդ,, և ,,մեթոդաբանություն,, հասկացություններն արդի գիտության մեջ: Թեմա 2՝ Պատմահամեմատական մեթոդի ձևավորման փուլերը.
անտիկ և լուսավորության դարաշրջանները: Նոր պատմության շրջան, ,,ռասա,,,
,,մշակույթ,, և ,, լեզու,, հասկացությունների սահմանումը: Մեթոդի ձևավորումն
արևմտաեվրոպական ազգագրության մեջ. էվոլյուցիոնիստական և կուլտուրպատմական կամ դիֆուզիոնիստական դպրոցներ: Մեթոդի կատարելագործումը
1920-1930-ական և 1960-ական թթ.: Մեթոդաբանության զարգացումը 20-րդ դարի
երկորդ կեսին-21-րդ դարի սկզբին: Փոփոխությունները, նոր մեթոդները, դրանց
կիրառման առանձնահատկությունները:
Թեմա 3՝ Արեալային հետազոտման մեթոդ, ,,արեալ,, և ,,արեալոգիա,,
հասկացությունները: Թեմա 4՝ Կոմպլեքսային հետազոտման մեթոդ,
առաջացումը նախկին խորհրդային ազգագրության մեջ: Ազգագրական,
թանգարանային, մարդաբանական, լեզվաբանական, սոցիոլոգիական և այլ
գիտությունների տվյալների օգտագործումը տարբեր հիմնախնդիրների լուծման
գործում: Թեմա 5՝ Ազգագրական դաշտային աշխատանքների մեթոդները,
դաշտային նյութերի գրառում, ազգագրական արշավախմբերի կազմակերպում,
թանգարանային հավաքածուների ստեղծում: Թեմա 6՝ Նյութական մշակույթի
տարրերի հետազոտման մեթոդները: Թեմա 7՝ Հասարակական-ընտանեկան
կենցաղի և հոգևոր մշակույթի ազգագրական հետազոտությունների մեթոդները:
Թեմա 8՝ Ազգաբանական /մարդաբանական գիտության ժամանակակից
մեթոդները.
Ընդհանուր
բնութագիրը,
կիրառության
ոլորտները,
փոխակերպումները: Թեմա 9` Էթնիկ և ազգային ինքնություն. ժառանգականի և
ձեռք բերածի հավերժական վեճը: Թեմա 10` Նշանային համակարգերը
ազգագրության մեջ: Թեմա 11` Ստրուկտուրալիզմ և պոստստրուկտուրալիզմ:
Թեմա 12` Ազգագրական երևույթների սիներգետիկ ուսումնասիրումը: Թեմա 13`
Հորինված ավանդույթներ և երևակայված հանրույթներ: Թեմա 14`
Պոստմոդերնիստական
ազգագրության.
բանասաց,
զրուցակից,
թե՞
համահեղինակ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B15. Երկաթի դարի հնագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար), 4-րդ
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի
երկաթի դարի պատմության մասին: Դասընթացի նպատակներից է
ուսանողներին ներկայացնել Հայաստանի մ.թ.ա. XI-IX դդ. նյութական
մշակույթը, ինչպես նաև ծանոթացնել առավել հայտնի բնակավայրերի քաղաքաշինական արվեստի և ճարտարապետությանը, ինչպես նաև թաղման ծեսին:
Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն
գիտելիքներ երկաթի դարաշրջանների ժամանակագրման և փուլաբաժանման
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
ծանոթ կլինի երկաթի դարաշրջանի ուսումնասիրության
պատմությանը,
2.
տեղեկություններ
կունենա Հայաստանի
երկաթի
դարի
քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական պատմության մասին,
3.
կունենա հստակ պատկերացումներ մ.թ.ա. XI-IX դդ. նյութական
մշակույթի մասին,
4.
ծանոթ կլինի քաղաքաշինական արվեստի և թաղման ծեսի հետ,
5.
կկարողանա ինքնուրույն բնորոշել երկաթի դարի մասսայական
նյութը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հայաստանի
երկաթի
դարի
հիմնական
հնավայրերը:
Թեմա 2`Բնակավայրերը:
Ամրաշինական
արվեստի
զարգացումը:
Ճարտարապետությունը Թեմա 3`
Թաղման
ծեսը
երկաթեդարյան
Հայաստանում: Թեմա 4`Հայաստանի
երկաթե
դարի
խեցեգործությունը:
Թեմա 5` Հայաստանի երկաթե դարի մետաղագործությունը: Թեմա 6` Հայկական
լեռնաշխարհի սոցիալական և քաղաքական զարգացումը մ.թ.ա. XI-IX դդ. Ըստ
հնագիտական նյութերի:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
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հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B16. Ուրարտուի հնագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար), 4-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի
ուրարտական
ժամանակաշրջանի
պատմության
մասին:
Դասընթացի
նպատակներից է ուսանողներին ներկայացնել Հայաստանի մ.թ.ա. IX-VI դդ. նյութական մշակույթը, ինչպես նաև ծանոթացնել առավել հայտնի բնակավայրերի
քաղաքաշինական արվեստի և ճարտարապետությանը, ինչպես նաև թաղման
ծեսին: Վեր հանել բիայնական մշակույթի առանձնահատկությունները: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ
ուրարտական դարաշրջանների ժամանակագրման և փուլաբաժանման վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի ուրարտական նյութի
քննությանը նախորդող և հետագա մշակույթների համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի Ուրարտուի ուսումնասիրության պատմությանը,
2. տեղեկություններ
կունենա Հայաստանի
Ուրարտուի
ժամանակաշրջանի քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական պատմությանը,
3. կունենա հստակ պատկերացումներ մ.թ.ա. IX-VI դդ. նյութական
մշակույթի մասին,
4. ծանոթ կլինի քաղաքաշինական արվեստի և թաղման ծեսի հետ,
5. կկարողանա ինքնուրույն բնորոշել ուրարտական մասսայական
նյութը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական լեռնաշխարհի ուրարտական հնավայրերը: Թեմա 2՝
Հնագիտական
սկզբնաղբյուրների
դերը
Ուրարտուի
պատմության
աղբյուրագիտությունում: Թեմա 3 Ուրարտուի քաղաքական պատմությունը:
Թեմա 4` Ուրարտուի քաղաքաշինությունը, ճարտարապետությունը: Հոծ
ուրբանիզմը ռազմական կայսրություններում: Թեմա 5` Ուրարտուի նյութական
մշակույթը: Թեմա 6` Ուրարտուի թաղման ծեսը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B17. Հայ ազգաբանության պատմություն (3 կրեդիտ)
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Շաբաթական 3 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար), 4-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ազգագրությունը որպես գիտություն Հայաստանում կայացավ 19-րդ դ. 8090-ական թթ., սակայն Հայաստանին և հայերին վերաբերող ազգագրական վկայությունները գալիս են խոր հնադարից և սփռված են հսկայական տարածության
ու ժամանակի մեջ: Կուրսի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայ ազգագրության ձևավորման փուլերին, հայ ու օտար սկզբնաղբյուրներում եղած վկայություններին, որոնք վերաբերում են հայերի տնտեսական, հասարակական- ընտանեկան կենցաղին, նյութական և հոգևոր մշակույթին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ ազգագրության ձևավորման ու գիտության վերածվելու
պատմությանը,
2. կունենա համապարփակ գիտելիքներ ազգագրական նյութերի տարերային կամ անսիստեմ կուտակման շրջանի վերաբերյալ / մ.թ.ա 6- մ.թ. 18-րդ դ.
վերջ/,
3. կհասկանա հայ ազգագրության 19-րդ դ. առաջին կես-1920-ական թթ.
շրջանի /երկու ենթափուլերով/ առանձնահատկությունները,
4. կկազմի պատկերացում հայ ազգագրության 1920-ական թվականներից
մինչև մեր օրերը /երկու ենթափուլերով/ զարգացման օրինաչափութjունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Պատմական Հայաստանի պատմաազգագրական մարզերն ու
շրջանները: Հայ ազգագրության ձևավորման ու զարգացման փուլերի խնդիրը:
Թեմա 2` Ժայռապատկերները որպես ազգագրական հետազոտություններիր
սկզբնաղբյուր: Թեմա 3` Հունա-հռոմեական պատմիչների վկայությունները Հայաստանի և հայերի մասին /Հերոդոտոս, Քսենոփոն, Ստրաբոն, Տակիտոս, Պրոկոպիոս Կեսարացի/: Թեմա 4` Հայ պատմագրության մեջ եղած ազգագրական
նյութերի համառոտ ակնարկ: Թեմա 5` Արաբ մասնագիրների վկայությունները
Հայաստանի և հայերի մասին /9-14-րդ դդ/: Թեմա 6` Եվրոպացի ճանապարհորդների վկայությունները Հայաստանի և հայերի մասին / 13-18-րդ դդ./: Թեմա 7` Հայ
ազգագրությունը 19-րդ դ. 1-ին կեսին /Ղ.Ինճիճյան, Մ. Բժշկյան, Մ. Թաղիադյան,
Խ. Աբովյան/: Թեմա 8` Հայ ազգագրությունը 19-րդ դ. 2-րդ կես 1920-ական թթ./ Գ.
Սրվանձտյանց, Գր. Խալաթյանց, Ե.Լալայան/: Թեմա 9` Ստ. Լիսիցյանի և Խ.
Սամվելյանի ազգագրական գործունեությունը: Թեմա 10` ՀՀ-ում ազգագրական
գիտական հաստատությունների և ազգագրական թանգարանների համառոտ
ակնարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հար-
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ցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B18. Հայոց արտադրական և կենսապահովման մշակույթը (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (72 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ սեմինար), 4-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ոսանողը կծանոթանա <մշակույթ., արտադրական և կենսապահովման
մշակույթ հասկացություններին, ազգաբանությունում մշակված հիմնական
տեսական
ու
մեթոդաբանական
մոտեցումներին,
արտադրական
և
կենսապահովման մշակույթի հիմնական համալիրներին և ենթահամալիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կսահմանազատի ՙմշակույթ, արտադրական և կենսապահովման
մշակույթ հասկացությունները,
2. կունենա հստակ պատկերացում արտադրական և կենսապահովման
մշակույթների ուսումնասիրման մեթոդների մասին,
3. կծանոթանա հայոց արտադրական և կենսապահովման մշակույթի
հիմնական համալիրներին ու ենթահամալիրներին,
4. կկարողանա դրանք դիտարկել ու դասակարգել տարածաշրջանային այլ
համալիրների ու ենթահամալիրների հետ համեմատության միջոցով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրագործական-անասնապահական տնտեսաձևը հայերի մեջ
19-րդ դ. 2-րդ կեսին -20-րդ դ. սկզբին: Արորագութանային երկրագործության
բնորոշ գծերը, հիմնական ձևերն ու համակարգերը: Վարող, բերքահավաքող և
կալսող գործիքների տիպաբանությունը, հիմնական մշակույթները և աշխատաեղանակները: Երկրագործության վարման սոցիալական և ծիսական առումները:
Անասնապահության վարման նստակյաց և հեռագնա ձևերը տարբեր պատմազգագրական շրջանակներում: Կաթնամթերքների տեսականին և անասնապահական մթերքների մշակման ժողովրդական եղանակները: Անասնապահական
տնտեսության վարման սոցիալական և ծիսական առումները: Թեմա 2` Տնայնագործությունն ու արհեստագործությունը հայոց մեջ: Գորգագործություն, թաղիքագործություն, ոստայնանկություն, կաշեգործություն, խեցեգործություն, փայտամշակություն, դարբնություն, պղնձագործություն, ոսկերչություն և այլն:
Կազմակերպման սկզբունքները, գործիքները, աշխատանքային պրոցեսները:
Թեմա 3` Համքարական կազմակերպությունները հայոց տնտեսական կենցաղում: Համքարությունների առաջացման խնդիրը հայ իրականության մեջ, համքարությունների կազմը, անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները:
Սովորութային իրավունքը համքարություններում: Կապիտալիստական հարաբերությունների զարգացումը և համքարությունների տեղի տալը: Թեմա 4`
Շերամապափական մշակույթը հայոց մեջ, վարման ժողովրդական եղանակները: Շերամապահության հետ կապված ծեսեր և հավատալիքներ: Թեմա 5`
Տնտեսական կենցաղի ուսումնասիրման հիմնահարցերն ու տեսանկյունները
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ազգագրության մեջ: Թեմա 6՝ Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի
տեսակներն ու կառուցվածքը: Բնապահպանական, արեալային, սոցիալտնտեսական, հասարակական և ծիսական առումները: Թեմա 7՝ Բնակարանը և
բնակարանային համալիրները հայոց գյուղական մշակույթի համակարգում:
Թեմա
8՝
Հայոց
ավանդական
բնակարանի
ներսույթը,
կահույքը,
կարասին,սպասքը, ջեռուցման և լուսավորման համակարգերը: Թեմա 9՝
Տնտեսական,
արտադրական,
հասարակական
և
պաշտամունքային
կառույցները, դրանց կառուցվածքային, գործառութային և տարածքային առանձնահատկությունները: Թեմա 10՝ Զգեստն ու զարդարանքը, տարածքային,
սեռատարիքային, առտնին և տոնածիսական համալիրները, տիպաբանությունը:
Թեմա 11՝ Կանացի և տղամարդու տարազի համալիրներն ըստ ՀՊՊԹ ազգագրական հավաքածուների: Թեմա 12՝ ՈՒտեստի, համակարգը հայոց մեջ: ՈՒտեստի
պատմահամեմատական, տիպաբանական, արեալային, գոտիական, առտնին ու
տոնածիսական, նշանային ուսումնասիրության հիմնախնդիրները: Թեմա 13՝
Փոխադրության և կապի ժողովրդական միջոցներ: Պատմահամեմատական,
արեալային, գոտիական, տիպաբանական ուսումնասիրության խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B19. Մանկավարժություն և պատմության
կրեդիտ)

դասավանդման մեթոդիկա (3

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատմության դասավանդման խնդիրների, կազմակերպման հիմնաձևերի ու մեթոդների, պատմական մտածողության զարգացմանը նպաստող տարբեր հնարների մասին
պատշաճ մասնագիտական պատկերացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա պատմամշակութային գործընթացի, հասարակական առաջադիմության հիմնախնդրի լուսաբանման գործում պատմության դասավանդման
դերն ու նշանակությունը,
2. կտիրապետի դասավանդման, և հատկապես պատմության դասավանդման
հիմնաձևերին ու կարևորագույն մեթոդներին,
3. կկարողանա կատարել պատմության մասին բազմաբնույթ գիտելիքի համակարգում և տեսական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
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Թեմա1` Դասավանդողի դերը դասավանդման գործընթացում և կրթության
համակարգում,Եվրախորհրդի կողմից պատմություն դասավանդողին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները: Թեմա 2` Դասավանդման ավանդական և
ժամանակակից մոդելների հարաբերակցումը: Թեմա 3` «Դաս», «դասարան»
հասկացությունները, դասաժամերի քանակը պատմության ուսուցման գործընթացում: Թեմա 4` Դաստիարակության հիմնախնդիրը պատմության դասավանդման մեջ: Թեմա 5` Դասավանդման գործընթացում դասընթացի կարևորագույն հասկացությունների բովանդակության մեկնաբանության և վերլուծության
անհրաժեշտությունը: Թեմա 6` Համաշխարհային պատմության գիտական պարբերացման հիմնահարցը: Թեմա 7` Ազգային պատմության դասավանդումը
համաշխարհային պատմության համատեքստում: Թեմա 8` Պատմության դասավանդման կազմակերպման հիմնաձևերն ու մեթոդները: Բազմատեսանկյուն
մոտեցման սկզբունքի կիրառումը պատմության դասավանդման մեջ: Պատմության դասավանդման փոխազդական մեթոդները: Թեմա 9` Ուսումնական ծրագրերի և ուսումնական ձեռնարկների վճռորոշ նշանակությունը դասավանդման
գործընթացում: Թեմա 10` ԽԻԿ համակարգը պատմական մտածողությունը
խթանող միջոց: Բազմաբնույթ մտածողության տեսությունը պատմության դասավանդման մեջ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք
(փոքրածավալ գրավոր): Միավորների քայլը 1 է:
1307/20. Հոգեբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսութուն, 8 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդու հոգեկան
երևույթների առանցքային օրինաչափություններին և մեխանիզմներին,
ինչպես նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ
հոգեբանական գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հոգեկան
գործընթացների և վիճակների առանձնահատկությունները
և
ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները,
2. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական և
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական
կյանքում:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Հասկացություն
հոգեկանի մասին: Հոգեկանի կառուցվածքը և ֆունկցիաները: Թեմա 2` Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 3` Կոգնիտիվ պրոցեսների հոգեբանություն: Թեմա 4` Անձ, անհատ, անհատականություն հասկացությունները հոգեբանության մեջ: Խառնվածք, բնավորություն, ընդունակություներ: Թեմա 5` Սոցիալական խմբեր: Առաջնորդություն: Շփում, հաղորդակցում: Թեմա 6` Մանկավարժական և տարիքային հոգեբանության առարկան և խնդիրները: Տարիքային
պարբերացում և ճգնաժամեր: Կրթության և դաստիարակության հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ հարցում /թեսթ/: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք (փոքրածավալ գրավոր): Միավորների
քայլը 1 է:
1102/B21. Համաշխարհային պատմություն-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել համաշխարհային պատմության ընթացքի և նրա հիմնարար իրողությունների վերաբերյալ հիմնավոր գիտելիքներ։
Համաշխարհային պատմության առաջին շրջանը ընդգրկելու է հին և միջին
դարերը: Այն նպատակ ունի բացահայտել մարդկության պատմությունը նախնադարյան ժամանակաշրջանից դեպի հին արևելյան քաղաքակրթություն, անտիկ
քաղաքակրթություն, ապա եվրոպական և արևելյան միջնադար: Դա կնպաստի
որպեսզի ուսանողը հստակ գաղափար կազմի աշխարհատեսական գաղափարների, կրոնական համակարգերի վերաբերյալ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հստակ պատկերացնել հին և միջնադարյան պատմության առանձին շրջափուլերի վերաբերյալ փաստերն ու իրողությունները,
2. կկարողանա ճիշտ համակցել համաշխարհային պատմության և Կովկասի
անցյալի իրողությունները,
3. կկարողանա առանձին դեպքերը, դեմքերը և իրադարձությունները ուսումնասիրել պատմական իրադարձությունների հետնախորքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը. համաշխարհային պատմության ուրվագիծը. քաղաքակրթությունների դասակարգումը: Թեմա 2` Հինարևելյան ռազմաբյուրոկրատական քաղաքակրթություններ (պալատական
քաղաքակրթություններ). հասարակական կառույց, պետական – քաղաքական
կառույց, մշակույթ. Հին Եգիպտոս, Միջագետք, Հնդկաստան, Չինաստան, Պարս-

–280
–

կաստան, Հրեաստան: Թեմա 3 ` Անտիկ պոլիսային քաղաքակրթությունը և
դրա տիպաբանությունը. հասարակական-քաղաքական *կառույց, գաղափարախոսություն, մշակույթ. Հին Հունաստան. Աթենք, Սպարտա, Հին Հռոմ. Պոլիսից`
համաշխարհային կայսրություն: Թեմա 4` Միջնադարյան քաղաքակրթության
տիպաբանությունը. հասարակական-պետական կառույց, գաղափարախոսություն, մշակույթ. Բյուզանդիա, Արևմտյան Եվրոպա, Արաբական աշխարհ: Թեմա
5` Համաշխարհային կրոններ. Քրիստոնեություն, Իսլամ, Բուդդայականություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք
(ռեֆերատ): Միավորների քայլը 1 է:
1104/B22. Արխիվագիտություն և թանգարանագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ գործնական),
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին հաղորդել տեսական գիտելիքներ
թանգարանագիտության
վերաբերյալ,
ներկայացնել
թանգարանագիտությունը որպես գիտություն, դրա
ուսումնասիրության
առարկան
և
օբյեկտը,
թանգարանագիտական
հիմնական
հասակացությունները, թանգարանագիտության կապը և տեղը մյուս
գիտությունների համակարգում: Ուսանողին ամբողջական գիտելիքներ է
տրվում արխիվների, արխիվային գործի, արխիվային գործառույթների և
արխիվային վավերագրերը մշակելու և օգտագործելու վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թանգարանների ստեղծման պատմությունը և կծանոթանա
թանգարանների կառուցվածքին,
2. կճանաչի ու նորովի կգնահատի մշակութային արժեքներն ու թանգարանների դերը դրանց պահպանման և սերունդներին փոխանցելու
գործում,
3.
ամբողջական
գիտելիքներ
կստանա
արխիվային
գործի
սկզբնավորման, զարգացման և առաջիկա հեռանկարների վերաբերյալ,
4. կկարողանա մշակել վավերագրերը և օգտագործել իր գիտական
հետազոտություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Թանգարանների
ծագման
պատմությունից: Թեմա 2`
Հայաստանի
թանգարանների
պատմությունից:
Թեմա
3`
Թանգարանագիտությունը որպես
գիտություն, ուսումնասիրության
առարկան, օբյեկտը: Թեմա 4`Թանգարանագիտական
հիմնական
հասկացությունները:
Թեմա
5`
Թանգարանագիտության
մեթոդը,
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կառուցվածքը, տեղը մյուս գիտությունների համակարգում: Թեմա 6` Թանգարանների հիմնական սոցիալական խնդիրները: Թեմա 7`Թանգարանային
ֆոնդեր: Թեմա 8` Թանգարանների կառավարում և մարկետինգ: Թեմա 9`
Թանգարանների դասակարգումը ըստ տիպերի: Թեմա 10` Ցուցադրություն,
ցուցահանդես: Թեմա 11` Ցուցադրության տեքստեր: Թեմա 12` Թանգարանի հանրահռչակում, ինֆորմացիա և գովազդ: Թեմա 13` ԻԿՈՄ-ի
պատմությունը, թանգարանների բարեկամների ասոցիացիա: Թեմա 14` Նոր
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառումը թանգարաններում: Թեմա 15`
Ներածական դասախոսություն: Թեմա 16` Հին Հայաստանի պատմության
սկզբնաղբյուրները:
Թեմա
17`
Վաղ
միջնադարյան
Հայաստանի
սկզբնաղբյուրները:
Թեմա 18` Հայաստանի զարգացած միջնադարի
սկզբնաղբյուրները: Թեմա 19` Հայաստանի ուշ միջնադարի պատմոթյան
սկզբնաղբյուրները: Թեմա 20` Հայոց նոր պատմության սկզբնաղբյուրները:
Թեմա 21` Հայոց նորագույն պատմության սկզբնաղբյուրները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում
է առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Անհատական փոքրածավալ աշխատանք: Միավորների
քայլը 0.5 է:
1102/B23. Համաշխարհային պատմություն - 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել համաշխարհային պատմության ընթացքի և նրա հիմնարար իրողությունների վերաբերյալ հիմնավոր գիտելիքներ։
Համաշխարհային պատմության երկրորդ շրջանը ընդգրկելու է նոր դարը:
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ գիտելիք ձևավորել միջնադարից
դեպի արդյունաբերական հասարակություն անցման առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Ուշադրությունը սևեռել անցումային շրջանի կերպափոխությունների խորքային դրսևորումների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ճշգրիտ հասկանալ միջնադարից արդյունաբերական հասարակության անցման առանփնահատկությունները և դրա կայացման
պատմական ուղիների բազմազանությունը,
2. կհասկանա հասարակության զարգացման սոցիալ-տնտեսական կարևորագույն իրողությունների փոխակերպությունների համընդգրկուն ընթացքը,
3. կկարողանա ցույց տալ միջնադարյան և արդյունաբերական հասարակությունների տարբերությունները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Միջնադարյան այլափոխությունը. վերածնունդ, ռեֆորմացիա:
Պատմական զարգացման հիմնական միտումները: Թեմա 2` Անգլիայի հյուսիսամերիկյան գաղութների անկախության համար մղած պատերազմը. ԱՄՆ-ի
կազմավորումը:
Թեմա
3`
Միջազգային
հարաբերությունները
նոր
ժամանակներում: Գաղութային քաղաքականությունը: Թեմա 4` Եվրոպան և
Ամերիկան 18-րդ դարում: Թեմա 5` 18-րդ դարի ֆրանսիական բուրժուական մեծ
հեղափոխությունը: Ինդուստրիալ հասարակությունների ձևավորումը: Թեմա
6`Հյուսիսամերիկյան
լոկալ
քաղաքակրթությունը
Արևմտյան
քաղաքակրթության կոնտեքստում. Քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում:
Թեմա 7` Միավորման գործընթացը Եվրոպայում 19-րդ դարում. Իտալիայի
միավորումը, Գերմանիայի միավորումը, Եվրոպական ինտեգրացիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B24. Միջնադարյան հնագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (36 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար), 6-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակներից է ծանոթանալ Հայաստանի միջնադարյան
հնավայրերի պեղումներին և դրանց հիմնական արդյունքներին, սովորեցնել
ճանաչել տվյալ դարաշրջանի նյութը, այն թվագրել: Այդ նյութի հիման վրա
տիրապետել միջնադարյան քաղաքի կառուցապատման սկզբունքներին, ամրոց
դղյակների, դաստակերտի ու վանական համալիրների պեղումներին:
Դասընթացի նպատակներից է ուսանողին գիտելիքներ տալ
նման բնակավայրերի պեղման մեթոդներին և նյութի կամերալ մշակման հիմնական
սկզբունքների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Ուսանողը դասընթացի ավարտին.
1. կտիրապետի միջնադարյան հնագիտական հուշարձաններին,
2. համապատասխան նյութերի դասդասմանը և դրանց թվագրմանը,
3. կկարողանա ինքնուրույն պեղումներ իրականացնել միաշերտ հուշարձան-համալիրներում, նյութը կճանաչի և կթվագրի,
4. կտիրապետի միջնադարյան ճարտարապետության զարգացման հիմնական փուլերին,
5. գտածոների հիման վրա կկարողանա պատկերացում կազմել միջնադարյան քաղաքի, բնակավայրի արհեստային արտադրանքի և զարգացման մակարդակի մասին:
Բովանդակություն.
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Թեմա 1` Առաջաբան: Առարկան և նշանակությունը, ընդգրկման ժամանակաշրջանը: Վաղ, զարգացած և ուշ միջնադարյան ժամանակաշրջանների բնութագրումը և տարաբաժանումը: Թեմա 2` Անտիկ դարաշրջանից միջնադարյան
անցնելու առանձնահատկությունները և ընթացքը: Անտիկ քաղաքների անկումը
և հասարակական կյանքի տեղափոխումը ֆեոդալական բերդ-դղյակներ: Թեմա
3` Վաղ միջնադարյան վանական և քաղաքային ճարտարապետությունը ըստ
հնագիտական պեղումների: Թեմա 4` Արհեստների ու առևտրի անկումը 4-5-րդ
դարերում և դրանց վերականգնումը 6-7-րդ դդ. ընթացքում: Թեմա 5` Արհեստների առանձին ճյուղերի զարգացման ընթացքը և նվաճումները վաղ միջնադարում: Թեմա 6` Արաբական արշավանքները և երկրի տնտեսական ու
քաղաքական վիճակը 7-9-րդ դդ: Թեմա 7` Երկրի քաղաքական անկախության
վերականգնումը և նրա դերը տնտեսության զարգացման բնագավառում: Թեմա
8` Հայաստանի միջնադարայան քաղաքները և վանական համալիրները 9-13-րդ
դարերում: Թեմա 9` Անիի և Դվինի պեղումները, դրանց արդյունքները: Թեմա 10`
Գառնիի, Լոռեի, Բջնիի, Ամբերդի պեղումները և հիմնական արդյունքները:
Թեմա 11` Դարբնության զարգացումը և նրա նեղ մասնագիտացումը: Նոր
արհեստների առաջացումը մայր արհեստներից: Թեմա 12` Պղնձագործության և
ոսկերչության նվաճումները և տեխնիկական հնարքների կիրառումը զարգացած
միջնադարում: Թեմա 13` Ապակեգործությունը և նրա արտադրանքը: Թեմա 14`
Կավագործությունը և նրա արտադրանքը: Հասարակ խեցեղեն, դաջազարդ
խեցեղեն, հախճապակի, ջնարակ: Շինարարական խեցեղեն: Խեցեղենի զարդարման եղանակները: Թեմա 15` Մոնղոլական արշավանքները և Հայաստանի
քաղաքներին ու արհեստներին հասցված անդառնալի հետևանքները: Թեմա 16`
Խոշոր քաղաքների անկումը: Առևտրի նվազումը: Արհեստային արտադրանքի
անկումը: Վանական համալիրները որպես մանր արհեստագործության կենտրոններ: Թեմա 17` Արհեստավորական եղբայրություններ և նրանց նշանակությունը միջնադարյան արհեստների կյանքում: Թեմա 18` Ամփոփում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

1402/B25. Գրաբար (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (128 ժամ գործնական), 6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ
գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հին հայերենի՝
գրաբարի հնչյունական. բառային և քերականական իրողությունները։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գրաբարի հնչյունական, բառային և քերականական հատկանիշները,
2. կհասկանա գրաբար տեքստերը,
3. կկարողանա կատարել գրաբարյան բնագրերի հնչյունաբանական, բառապաշարային և քերականական վերլուծություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գրաբարը՝ որպես հայերենի զարգացման շրջան. գրաբարի ընդհանուր առանձնահատկությունները։ Թեմա 2` Գրաբարի հնչյունական համակարգը. երկբարբառներ և եռաբարբառներ։ Թեմա 3` Գրաբարի դերբայները։ Թեմա 4`
Գրաբարի խոնարհման համակարգը. սահմանական, ստորադասական և հրամայական եղանակներ։ Թեմա 5` Գրաբարի անկանոն բայերը։ Թեմա 6` Գրաբարի
պակասավոր բայերը։ Պատճառական բայեր. գրաբարի բաղադրյալ ժամանակները։ Թեմա 7` Գրաբարի անվանական հոլովումը։ Թեմա 8` Գրաբարի
դերանվանական հոլովումը։ Թեմա 9` Անձնական դերանունները և նրանց
հոլովումը։ Թեմա 10`Ցուցական դերանունները և նրանց հոլովումը։ Թեմա 11`
Ստացական և փոխադարձ դերանուններ։ Հարցահարաբերական և անորոշ
դերանուններ։ Որոշյալ դերանուններ։ Թեմա 12` Ածական անուն. ածականների
համեմատության աստիճանների կազմությունը։ Թվականը գրաբարում։ Թեմա
13` Գրաբարի նախնդիրները և նախադրությունները։ Գրաբարի հոդերը։
Գրաբարի շաղկապները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104 B26. Ֆիզիկական մարդաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

7-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ
ֆիզիկական մարդաբանության երեք կարևորագույն ուղղությունների ` մարդու
էվոլյուցիայի, էթնիկական մարդաբանության և մարդկային պոպուլյացիաների
ձևաբանության մասին: Սովորեցնել, թե ինչպես կարելի է մարդաբանական
տվյալը դիտարկել ժամանակի և տարածության մեջ`որպես պատմական
տեղեկատվություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա
հստակ
պատկերացումներ
անթրոպոգենեզի
և
կուլտուրոգենեզի գործընթացների մասին` այն կիրառելով Հայկական
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լեռնաշխարհի առաջնային բնակեցման, մարդագոյացման և առաջնային
մշակութային գործունեության հիմնահարցերով զբաղվելու համար:
2. տիրապետելով մարդաչափական մեթոդներին և տարբեր ձևաբանական
հատկանիշների հետ աշխատելու ունակությանը` կարող է կիրառել իր
գիտելիքները
էթնիկական
մարդաբանության
ոլորտում
և
մասնավորապես հայերի էթնոժառանգաբանական հիմնահարցերով
զբաղվելու համար:
3. կկարողանա
գանգաչափական,
ոսկրաչափական
գիտելիքները
ծառայեցնել հնագիտական վերակազմությունների ոլորտում:
Բովանդակություն.
Թեմա 1`Մարդու էվոլյուցիա: Հայկական լեռնաշխարհի առաջնային
բնակեցումը: Անթրոպոգենեզի և սոցիոգենեզի գործընթացները
Հայկական
լեռնաշխարհում: Թեմա
2` Էթնիկական մարդաբանության հիմունքները:
Ռասայական դասակարգումները: Երեք մեծ ռասաների տիպաբանությունը:
Հարավային եվրոպոիդներ: Հայերի մարդաբանական կերպի տեղը հարավային
եվրոպոիդների համակարգում: Թեմա 3` Անթրոպոմետրիական մեթոդները:
Մարդաչափական և նկարագրական մեթոդները: Գանգաչափություն և
ոսկրաբանություն: Հնաախտաբանական ախտանիշների փաստագրում: Ի՞նչ է
հնաէկոլոգիան: Թեմա 4` Հնամարդաբանական տվյալը որպես պատմական
բնույթի
վերակազության
սկզբնաղբյուր:
Գանգաբանական
տվյալների
համեմատական վերլուծության սկզբունքները: Թեմա 5` Հնաժողովրդագրության
հիմունքները: Սեռատարիքային տվյալների փաստագրումը և ժողովրդագրական
աղյուսակների կառուցման մեթոդները: Թեմա 6` Կենսահնագիտության
հիմունքները: Կենսահնագիտական բնույթի տեղեկատվությունը որպես հին
հանրությունների կենսակերպի վերակազմության սկզբնաղբյուր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B27. Պատմական մարդաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

7-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին սովորեցնել մարդաբանական
գիտելիքը օգտագործել պատմական վերակազմությունների համար: Իրագործել
էթնոժառանգաբանական
բնույթի
վերակազմություններ:
Քարտեզագրել
մարդաբանական տիպերը և տեղադրել ժամանակային անընդհատականության
մեջ: Փաստել մարդկային պոպուլյացիաների տեղաշարժերը, տեղաբնիկության և
մետիսացման գործընթացները:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացում մարդկության ձևաբանական
տիպերի նմանությունների և տարբերակվածությունների մասին:
2. կտիրապետի
մարդաբանական
հատկանիշները
պատմամշակութային համատեքստում մեկնաբանելու մեթոդին:
3. կարող
է անդրադառնալ
հայերի
էթնոժառանգաբանական
հիմնահարցերին մարդաբանության տեսանկյունից:
Բովանդակություն.
Թեմա
1`
Պատմական
մարդաբանության
հիմունքները:
Մարդաբանական տեղեկատվության դաշտը: Մարդաբանական գիտելիքը և
պատմամշակութային բնույթի տեղեկատվությունը: Թեմա 2` Մարդաբանություն
և լեզու: Մարդաբանություն և հնագիտություն: Մարդաբանություն և
ազգաբանություն: Մարդաբանություն և մշակույթ: Մարդաբանություն և
պատմություն: Ինչպես կարելի է մարդաբանական տեղեկատվությունը
դիտարկել պատմամշակութային համատեքստում: Թեմա 3` Ռասայագիտության
հիմունքներ:
Ռասայագիտական
տեսություններ:
Ռասայագիտության
կողմնակիցները և հակառակորդները: Ադապտիվ տիպեր, թե՞ ռասաներ: Թեմա
4` Հայերի մարդաբանական կերպը և նրա տեղը ռասայական
դասակարգումներում: <<Արմենոիդ>> եզրը. դեմ և կողմ: Թեմա 5` Հայաստանի
հնամարդաբանությունը: Գանգաբանական առաջին հավաքածուները և
հրատարակող հեղինակները: Վ. Վ. Բունակի և Վ. Պ. Ալեքսեևի գիտական
ժառանգությունը հայերի մարդաբանության մասին: Թեմա 6` Կովկասյան
տարածաշրջանի էթնոմշակութային և մարդաբանական համայնապատկերը և
հայերի մարդաբանական կերպը այդ համակարգում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B28. Ասիայի ժողովուրդների ազգագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

7-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ Ասիայի էթնոքաղաքական պատմության, մարդաբանական, լեզվաբանական, էթնիկ պատկերի մասին: Կներկայացվեն հիմնական պատմազգագրական պրովինցիաներն ու
պատմազգագրական մարզերը, տարածաշրջանի առանձին պետությունների
էթնոքաղաքական պատմության հիմնական դրվագները, հիմնական էթնիկ հանրությունները մշակույթի քառամաս մոդելի շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կունենա հստակ պատկերացումներ տարածաշրջանի էթնոքաղաքական
պատմության հիմնական դրվագների, զարգացումների առանձնահատկությունների մասին,
2. կունենա հստակ պատկերացում առանձին էթնիկ հանրությունների
էթնոմշակութային բնութագրի, մշակութային հիմնական համալիրների ու
ենթահամալիրների մասին,
3. կծանոթանա տարածաշրջանի ազգագրական բնութագրին, հիմնական
տնտեսամշակութային տիպերին ու պատմազգագրական մարզերին, կկարողանա դրանք բնութագրել ինրչպես պատմական, այնպես էլ արդիական
տեսանկյուններից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ասիայի աշխարհագրական, էթնոլեզվական, մարդաբանական ու
պատմազգագրական բնութագիրը: Թեմա 2՝ Ասիայի հիմնական պատմազգագրական պրովիցիաներն ու մարզերը: Թեմա 3. Հարավային Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 4՝ Արևելյան Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 5՝ Հարավ-արևելյան Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը:
Թեմա 6՝ Հարավ-արևմտյան Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 7՝
Կենտրոնական և Միջին Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 8՝ Կրոնը Ասիայի ժողովուրդների մշակույթի համակարգում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B29. Դաշտային հնագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար), 7-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի
հնագիտական հուշարձանների տիպերի մասին: Դասընթացի նպատակներից է
լուսաբանել հնագիտության հիմնական հասկացությունները` շերտ, հորիզոն:
Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն
գիտելիքներ թե ինչպես, ինչ փուլերով և ինչ եղանակով են ուսումնասիրում
հուշարձանը: Պետք է դիտարկվեն դաշտային հետազոտության հիմնական
մեթոդները և փուլերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1 Ծանոթ կլինի պեղումների անցկացման հիմնական մեթոդներին,
2 տեղեկություններ կունենա դաշտային հետազոտության հիմնական
փուլերի մասին,
3 կունենա հստակ պատկերացում նյութի կամերալ մշակման մասին,
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4 ծանոթ
կլինի
տարբեր
տիպի
հուշարձանների
պեղման
առանձնահատկություններին,
5 պատկերացում
կունենա հուշարձանների
պահպանության
հիմնական սկզբունքների մասին
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դաշտային
հնագիտությունը
որպես
առարկա: Թեմա 2`
Հնագիտական հուշարձանների տիպերը: Բաց և փակ համալիրներ: Դաշտային
հնագիտության
հիմնական
հասկացությունները`
շերտագրություն,
մշակութային շերտ, շինարարական հորիզոն, շինարարական շրջան: Թեմա 3՝
Հնագիտական ուսումնասիրության հիմնական փուլերը: Հետախուզումը և դրա
մեթոդները:
Բնական
գիտությունների
տվյալների
կիրառելիությունը
հետախուզման ընթացքում: Թեմա 4` Պեղումներ, հետախուզական պեղումները
և դրանց մեթոդները: Տեղանքի նախապատրաստումը պեղումներին: Թեմա 5՝
Տարբեր տիպի հուշարձանների պեղումների առանձնահատկությունները: Թեմա 6՝ Հուշարձանների կոնսերվացիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B30. Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (60 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար), 7-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համեմատական բնութագիրը` ըստ մշակույթի արտադրական, կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար ենթահամալիրների, Կովկասի ժողովուրդների ծագումը և էթնիկ պատմության հիմնական
փուլերը, էթնիկ հակամարտությունների հիմնական օջախները Կովկասում
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Կովկասի պատմաշխարհագրական, էթնոլեզվական, մարդաբանական, էթնոժողովրդագրական, էթնոմշակութային և դավանաբանական
ընդհանուր բնութագիրը,
2. կտեղեկանա Կովկասի ժողովուրդների ծագմանը և էթնիկ պատմության
հիմնական փուլերին,
3. կկարողանա Կովկասը դիտարկել որպես քաղաքակրթության հնագույն
օջախ և ուրույն պատմամշակութային տարածաշրջան, որպես խաչմերուկ և
կապող օղակ Ասիայի և Եվրոպայի միջև, կարևորել այդ գործոնի դերը միջէթնիկ
և միջմշակութային փոխազդեցությունների և փոխառությունների գործում,
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4. կհասկանա կրոնի դերը Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համակարգում,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կովկասի ժողովուրդների էթնոլեզվական և մարդաբանական
բնութագիրը: Թեմա 2` Կովկասի ժողովուրդների ծագումը և էթնիկ պատմության
հիմնական փուլերը: Թեմա 3` Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համեմատական բնութագիր: Թեմա 4` Էթնիկ հակամարտությունները Կովկասում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B31. Մշակութային մարդաբանություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 5 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար), 7-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել կայուն գիտելիքներ մշակութային մարդաբանություն առարկայի հիմնական հասկացությունների, դրա
ծագման ու զարգացման, գիտության մեջ ունեցած դերի ու տեղի մասին: Առարկայի դասավանդումը խնդիր ունի նախ համաշխարհային և քաղաքակրթական
արժեքային ներկայիս զարգացումների համատեքստում հիմնավորված ձևով
ներկայացնել մշակութային մարդաբանություն գիտության տարածումն ու դրա
արդիականության մեծացումն ամբողջ աշխարհում: Մասնավորապես, խնդիր է
դրված հասկանալի ձևով ներկայացնել, թե ինչպես մարդակենտրոն արժեհամակարգերի ձևավորումն աշխարհի գիտատեսական միտք ձևավորող կենտրոններում առավելապես կարևորում են մարդու կենտրոնական դերը ինչպես հասարակական, այնպես էլ մշակութաբանական տեսանկյունից: Առարկայի
դասավանդման հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել մշակույթը մարդակենտրոնության, այսինքն անթրոպոլոգիական տեսանկյունից
ուսումնասիրելու, վերլուծելու ու ընկալելու ունակություն: Առանցքային կարևորություն է տրվում մեթոդաբանական նոր մոտեցման ընկալման խնդրին: Այսինքն կարողանալ ուսումնասիրել մշակույթը ոչ միայն այս կամ այն հանրույթի,
այլ նաև առանձին վերցրած մեկ անհատի հետ կապերի համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա մշակույթի մասին տեսական ամբողջական պատկերացումներ,
2. կընկալի մշակույթի ինչպես ազգաբանական, այնպես էլ մարդաբանական տեսանկյունները, ինչպես նաև այս երկու տեսանկյունների ընդհանրությունները, տարբերությունները, դրական ու թերի կողմերը,
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3.

կտիրապետի մշակույթը մարդաբանական տեսանկյունից վերլուծելու
ունակությունների և հիմնական մեթոդաբանական գործիքներին,
4. կունենա մշակույթի մարդաբանական տեսանկյունից տիպաբանելու ունակություններ,
5. կտիրապետի մշակույթի ֆունկցիոնալ հատկանիշների մարդաբանական
առանձնահատկություններին վերաբերող գիտելիքների,
6. կծանոթանա մշակութային և հասարակական հաստատությունների փոխադարձությունը պայմանավորող գործոններին և հիմնական մեխանիզմներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մշակույթ հասկացության գիտական արդի մեկնաբանությունները:
Թեմա 2. Մշակույթի տիպաբանության մարդաբանական արդի մոտեցումները:
Թեմա 3. Մշակույթի գործառույթների մարդաբանական տեսանկյունները: Թեմա
4. Ավանդույթի ու նորույթի ուսումնասիրության մարդաբանական առումները:
Թեմա 5. Արժեք հասկացությունը և արժեքների տիպաբանության արդի մոտեցումները: Թեմա 6. Մշակույթ և հասարակություն: Հասարակական հարաբերությունների մշակութային համատեսքտն ու ենթատեքստը: Թեմա 7. Մշակույթ և
էթնոս: Էթնիկական մշակույթի մեկնաբանության մարդաբանական արդի մոտեցումները: Թեմա 8. Մշակույթի հոգեբանական առումները և մշակութային ու հոգեբանական մարդաբանություն գիտությունների փոխառնչակցությոնների մշակութային համատեքստը: Թեմա 9. Մշակույթը որպես նշանային համակարգ.
նշանի և խորհրդանշանի մարդաբանական առումները: Թեմա 10. Մշակույթի
սրբազան և առօրյա (սակրալ և պրոֆան) առումները: Թեմա 11. Մշակութային
արդի գործընթացները և միտումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104 B32. Հին և Միջնադարյան Հայաստանի արվեստ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար), 8-րդ
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակներից է ծանոթացնել ուսանողներին հնագույն և
միջնադարյան արվեստի զարգացման հիմնական ուղիներին: Դասընթացի
նպատակներից է ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում թե ինչպես և երբ է
ծագել արվեստը, ինչպես նաև տալ նախնադարյան, անտիկ և միջնադարյան
արվեստի հիմնական հատկանշական գծերը, ծանոթացնել արվեստի առավել
նշանակալից նմուշների հետ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի համապատասխան նյութերի դասդասմանը և դրանց
թվագրմանը,
2. կկարողանա ինքնուրույն բնորոշել և թվագրել արվեստի նմուշները,
4. կտիրապետի ճարտարապետության զարգացման հիմնական փուլերին,
5. գտածոների հիման վրա կկարողանա պատկերացում կազմել արվեստի
զարգացման հիմնական ուղղությունների մասին
Բովադակություն.
Թեմա 1` Առաջաբան: Հին Հայաստանի արվեստի ուսումնասիրության
պատմությունը: Թեմա 2` Արվեստի ծագումը, տեսակետներ արվեստի ծագման
հանգամանքների մասին: Թեմա 3` Քարեդարյան արվեստը: Նեոլիթյան
հեղափոխությունը և դրա անդրադարձը արվեստի զարգացման համար:
Ճարտարապետության առաջացումը: Մոնումենտալ արվեստի առաջացումը`
Գյոբեքլի-թեփե: Թեմա 4` Կիրառական արվեստը: Խեցեգործության զարգացումը
բրոնզե դարում, մետաղագործություն: Թեմա 5` Մոնումենտալ արվեստի
զարգացումը
բրոնզ-երկաթեդարյան
դարաշրջանում: Թեմա 6`
Ճարտարապետության զարգացումը բրոնզ երկաթեդարյան դարաշրջաններում:
Թեմա 7` Դեկորատիվ արվեստը բրոնզ-երկաթեդարյան դարաշրջաններում: Թեմա 8` Ուրարտուի արվեստը: Թեմա 9` Հետուրարտական դարաշրջանի
արվեստը: Թեմա 10` Անտիկ արվեստը: Թեմա 11` Միջնադարյան արվեստի
զարգացման հիմնական փուլերը:
Թեմա 12` Միջնադարյան արվեստի
հիմնական ճյուղերը: Թեմա 13` Քաղաքաշինությունը. Դրա զարգացման
հիմնական փուլերը, ամրաշինական արվեստի զարգացումը: Թեմա 14`
Ճարտարապետություն. Քաղաքացիական ճարտարապետություն, եկեղեցական
ճարտարապետության
զարգացման
հիմնական
ուղիները: Թեմա
15`
Խաչքարային արվեստ: Թեմա 16` Կիրառական և դեկորատիվ արվեստ.
պղնձագործության և ոսկերչության նվաճումները և տեխնիկական հնարքների
կիրառումը
միջնադարում: Թեմա 17`
Ապակեգործությունը
և
նրա
արտադրանքը: Թեմա 18` Կավագործությունը և նրա արտադրանքը: Հասարակ
խեցեղեն, դաջազարդ խեցեղեն, հախճապակի, ջնարակ: Շինարարական խեցեղեն: Խեցեղենի զարդարման եղանակները: Թեմա 19` Ամփոփում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B33. Ավստրալիայի, Օվկեանիայի, Աֆրիկայի և Ամերիկայի ժողովուրդների
ազգագրություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 8 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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8-րդ

Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Ավստրալիայի, Օվկեանիայի և Աֆրիկայի ժողովուրդներին, որոնք ավանդաբար հանդես են գալիս
որպես ազգաբանության հիմնական տեսությունների և առեղծվածների գլխավոր
հերոսներ: Դասախոսությունների և սեմինարների նպատակներից է
պատկերացում կազմել Աֆրիկայի, Ավստրալիայի և Օվկեանիայի բնակեցման
խնդրի, բնիկների կենսապահովման ավանդական մշակույթի և նորագույն
պատմության մասին: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողին տալ
կայուն գիտելիքներ Աֆրիկայի, Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնիկների
սոցիալական կառուցվածքի, առանձնապես երկակի կազմակերպության,
ընտանիքի ձևերի, իշխանության, ծիսական կյանքի և նրա առանցքի՝ նվիրագործման ծեսերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացում Աֆրիկայի, Ավստրալիայի և
Օվկեանիայի բնիկների մարդաբանության, վաղ պատմության, և ներկայիս
վիճակի մասիմ,
2. կծանոթանա բնիկների ավանդական կենսապահովման համակարգին,
3. ծանոթ կլինի բնիկների սոցիալական կառուցվածքին, ընտանիքի ձևերին
և իշխանության առանձնահատկություններին,
4. պատկերացում կունենա բնիկների ժիսական կյանքի մասին,
5. կծանոթանա Աֆրիկայի, Ավստրալիայի և Օվկեանիայի յուրահատուկ
կրոնական համակարգերին,
6. կունենա պատկերացում Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնիկների մշակույթի դերի մասին ազգագրական տարբեր վարկածներում և տեսություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ավստրալիայի և Օվկիանիայի ժողովուրդների ծագումն ու վաղ
պատմությունը: Թեմա 2` Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնիկների կենսապահովման մշակույթը: Թեմա 3` Հասարակությունը և հասարակական կյանքը Ավստրալիայում և Օվկիանիայում: Թեմա 4` Ծիսակարգը և կրոնը Ավստրալիայում և
Օվկիանիայում: Թեմա 5` Homo ritualis (Ծիսական մարդը) Ավստրալիայում և
Օվկիանիայում:
Թեմա
6`
Աֆրիկայի
բնակչության
էթնոլեզվական,
մարդաբանական դասակարգումը, էթնիկ պատմության հիմնական փուլերը,
տնտեսամշակութային տիպերը և պատմազգագրական մարզերը: Թեմա 7`
Որսորդությամբ և հավաքչությամբ զբաղվող աֆրիկյան ժողովուրդները.
բուշմեններ և պիգմեյներ: Թեմա 8` Անասնապահական տնտեսություն վարող
աֆիկյան ժողովուրդները: Կենտրոնական Սահարայի քոչվոր և կիսաքոչվոր
անասնապահները: Ախագգարի թուարեգները: Թեմա 9` Անհատը և ըմտանիքը
Աֆրիկայում: Թեմա 10` Աֆրիկայի բնակչության կրոնական պատկերացումները
և հավատալիքների համակարգը: Արևադարձային Աֆրիկայի աստվածները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Կամընտրական դասընթացներ
1104/B34. Խաչքարային մշակույթ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

5-րդ

|Նպատակը.
Ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել խաչքարային մշակույթի
բնութագրի, խաչքարի առաջացման, նրա տիպաբանական, ժամանակագրական
և պատկերագրական հիմնական դրսևորումների վերաբերյալ: Աղբյուրագիտական, հնագիտական, պատմա-մշակութային ու իմաստաբանական քննությամբ
վեր հանել և պատճառաբանել ազգային կենսընթացի այն օրինաչափությունները
և աշխարհընկալման այն համալիրները, որոնք պայմանավորել են խաչքարային
մշակույթի զարգացումն ու հարատևումը, ժողովրդի մեջ նրա հանդեպ հատուկ
պաշտամունքի ու ակնածանքի սկզբնավորումն ու գոյատևումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա համապարփակ գիտելիքներ խաչքարային մշակույթի ընդհանրական բնութագրի, նրա ծագման և գոյատևման հարցերի վերաբերյալ,
2. ծանոթ կլինի պատմական Հայաստանի տարբեր աշխարհների խաչքարերի
ժամանակագրական-տիպաբանական դասակարգմանը,
3. կունենա համապատասխան հմտություններ` ինքուրույն նկարագրելու խաչքարային դաշտերը, ներկայացնելու առանձին կոթողի ճարտարապետականհորինվածքային բնութագիրը, որոշելու նրա մոտավոր ժամանակը, քննել նրա
հորինվածքի կառուցվածքն ու ներկայացնել ընդհանրական խմաստաբանությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Խաչի վաղմիջնադարյան պաշտամունքն ու պատկերագրությունը և խաչքարի ծագումը. խաչի պատկերագրությունը վաղքրիստոնեական
Հայաստանում, առանձին կանգնած կոթողի ավանդական պաշտամունքը, խաչքարի առաջացումը:
Թեմա 2՝ Խաչքարի տիպաբանական-ժամանակագրական և պատկերագրական ընդհանուր բնութագիրը, առաջին խաչքարերը (9-10-րդ դարեր),
խաչքարային հորինվածքի ինքնուրույն զարգացումը. 11-րդ դարի խաչքարերը,
12-14-րդ դարերի խաչքարերը, 15-17-րդ դարերի խաչքարերը: Թեմա 3՝ Խաչքարի
կանգնեցումը և գործառույթը. խաչքարի տեղագրությունը, տեխնիկական
կատարման սկզբունքներն ու ձևերը, ծավալային և ձևաբանական լուծումները,
խաչքար կանգնեցնելու շարժառիթները, խաչքար կանգնեցնելու ծեսը, խաչքարի
կանգնեցման հիմնական նպատակները և գործառույթները, խաչքարագործ
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վարպետը: Թեմա 4՝ Խաչքարային հորինվածքի հիմնական բաղկացուցիչները.
խաչը, խորանը, քիվը, վարդյակը, թռչունները, աշխարհիկ պատկերաքանդակը,
արձանագրությունը: Թեմա 5՝ Խաչքարի հարաբերությունը մշակութային ալյ
համալիրներին. խաչքարը և գիրքը, խաչքարը և տաճարը, խաչքարը և
տապանաքարը: Թեմա 6՝ Խաչքարային հորինվածքի կառուցվածքն ու ընդհանրական իմաստաբանությունը. ելնդավոր գիծը և անվերջության պատրանքը,
հորինվածքի ընդհանրական կառուցվածքը, ուղղաձիգ և հորիզոնական եռամասնությունը, իմաստաբանական տարբերակները, առանձին նշանների ու մանրամասների իմաստաբանությունը: Խաչքարը որպես հայ ինքնության խորհրդանշան. մերօրյա դրսևորումներ: Գործնական աշխատանք դաշտում. Խաչքարի
նկարագրության (ներառյալ լուսանկարումը, անձնագրավորումը և տվյալների
շտեմարանի ստեղծումը) ու հետազոտության հիմնական սկզբունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104 B34. Հայկական գաղթօջախների ազգաբանություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

5-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողի
մոտ
ձևավորել
գիտելիք
՛՛սփյուռքների՛՛, վերջիններիս ձևավորման ընթացքի, առանձին սփյուռքների
պատմությունների ու մասնավորապես հայկական Սփյուռքի ձևավորման
ընթացքի ու պատմության մասին, կարևորելով ազգաբանական դիտանկյունը,
այն, թե ինչպես են պահպանվում ու վերարտադրվում ինքնությունը, հիմնական
մշակութային համալիրներն ու ենթահամալիրները, ինչպես են կառուցվում
միջէթնիկ հարաբերություններ նոր իրողություններում և, միաժամանակ,
ժամանակակից աշխարհում ձուլման, ինտեգրացիայի ինչպիսի գործընթացներ
գոյություն ունեն և որքանով են դրանք տարածված հայկական տարբեր
համայնքներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացումներ Սփյուռք հասկացության, վերջինիս
ձևավորման ընթացքի ու պատմության, առանձին սփյուռքների
ձևավորման վերաբերյալ:
2. կտիրապետի հայկական առաձին համայնքների ուսումնասիրության
հիմնական տեսական, մեթոդաբանական մոտեցումներին, կկարողանա
ձևակերպել ու իրականացնել կոնկրետ, մինի-ազգաբանական
հետազոտություններ:
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3. կկարողանա վերլուծել հայկական առանձին համայնքների մշակութային
հիմնական համալիրներն ու ենթահամալիրները, ներկայացնել
ազգաբանական բնութագիրը:
Բովանդակություն.
Թեմա 1`Ի՞նչ է Սփյուռքը. հին ու նոր հարցադրումներ: Թեմա 2` Որտե՞ղ է
սկսվում և որտեղ ավարտվում Սփյուռքը. տեսություն, մեթոդաբանություն: Թեմա
3` Մենք՝ որպես Սփյուռք ունեցող հանրույթ. ի՞նչն էր ի սկզբանե: Թեմա 4`
Ինչպես էինք ապրում և ինչպես ենք ապրում. լեզու, մշակույթ,
առօրեականություն Թեմա 5` Հայկական Սփյուռքի համառոտ պատմություն.
ապրելու բանաձևերը, ինքնությունն ու մշակույթը: Թեմա 6` Մենք և նրանք, մենք
և հայրենիքը՝ սփյուռքային գոյության ու համակեցության տարբեր բանաձևերը:
Թեմա 7`
Հայկական համայնքների ազգաբանական-մշակութաբանական
բնութագիրը ըստ խոշոր տարածաշրջանների:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104 B35. Այլ մարդաբանական գիտակարգեր (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

5-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիք
ժամանակակից ազգաբանությունում / մարդաբանությունում ակտիվորեն
զարգացող տարբեր մարդաբանական գիտակարգերի՝ մանկավարժական,
իրավաբանական, շրջակա միջավայրի, բիզնես մարդաբանություն, վերջիններիս
հարցադրումների հիմնական շրջանակի, հետազոտական մեթոդների ու
գործիքակազմի,
հայաստանյան
հետազոտություններում
կիրառվելու
հնարավորությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացումներ արդի մարդաբանությունում լայն
տարածում ունեցող տարբեր գիտակարգերի, դրանց ձևավորման
պատմության, կոնկրետ գիտական դպրոցներում տարածվածության
մասին:
2. կտիրապետի
տարբեր
հետազոտական
խնդիրները
տարբեր
գիտակարգերի դիրքերից ձևակերպելու ու դրանց բակալավրի
մակարդակում լուծելու ունակությունների:
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3.

կկարողանա հայաստանյան նյութը վերլուծել տարբեր մարդաբանական
գիտակարգերի
տեսական
հարցադրումների,
մեթոդաբանական
մոտեցումների ու հետազոտական մեթոդների դիտանկյունից:
Բովանդակություն.
Թեմա 1`Մարդաբանություն կամ մարդաբանություններ: Թեմա 2` Ինչու՞
գոյություն ունեն տարբեր մարդաբանական գիտակարգեր և ի՞նչ են նրանք
ուսումնասիրում: Թեմա 3` Արդի հիմնական մարդաբանական գիտակարգերի
ընդհանուր վերլուծություն: Թեմա 4` Իրավաբանական մարդաբանություն Թեմա
5` Մանկավարժական մարդաբանություն: Թեմա 6` Շրջակա
միջավայրի
մարդաբանություն: Թեմա 7` Այլ մարդաբանական գիտակարգեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104 B35. Ռուսաստանի հնագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

5-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակներից
է ծանոթացնել
ուսանողներին
ՌԴ
տարածքում հնագիտական ուսումնասիրությունների պատմությանը, ուսանողի
մոտ ձևավորել պատկերացում Ռուսաստանի տարածքում մշակութային
հիմնական օջախների և դրանց զարգացման օրինաչափությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Ծանոթ կլինի ՌԴ տարածքում հիմնական մշակույթներին և դրանց
բնորոշ գծերին,
2. կկարողանա ինքնուրույն բնորոշել և թվագրել նյութական մշակույթի
նմուշները,
4. կտիրապետի
ճարտարապետության
զարգացման
հիմնական
էտապներին,
5. գտածոների հիման վրա կկարողանա պատկերացում կազմել
մշակույթների զարգացման հիմնական ուղղությունների մասին
Բովադակություն.
Թեմա 1` Հնագիտական մտքի զարգացումը Ռուսաստանում: Թեմա 2` ՌԴ
տարածքի պալեոլիթը: Արևելյան Եվրոպայի և Հյուսիսային Ասիայի պալեոլիթը:
Հյուսիսային
Ասիայի
բնակեցումը: Թեմա 3`
Հին
քարեդարյան
արվեստը: Թեմա 4` Հետսառցադաշտային Արևելյան Եվրոպայի մեզոլիտը:
Սիբիրի և Հեռավոր Արևելքի մեզոլիտը: Թեմա 5` Արևելյան Եվրոպայի
անտառների նեոլիտը: Ուրալի և Սիբիրի նեոլիտը: Հեռավոր Արևելքի նեոլիտը,
դրա առանձնահատկությունները: Նեոլիտյան արվեստը: Թեմա 6` Արևելյան
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Եվրոպայի նստակյաց հողագործների էնեոլիթյան մշակույթները: Թեմա 7`
Անտառային գոտու բրոնզե դարը: Թեմա 8` Սյութա-սիբիրյան աշխարհը: Ալթայը
և Տիվան սկյութական դարաշրջանում: Սկյութական աշխարհի հիմնական
բնորոշիչ գծերը: Սկյութները և Առաջավոր Ասիան մ.թ.ա. II-I հազ.:
Թեմա 9`Անտառային շրջանների վաղ երկաթե դարը: Թեմա 10` Հոնասարմատական դարաշրջանը և դրա հնագիտական բնորոշումը: Թեմա 11՝
Սևծովյան ավազանի անտիկ քաղաքակրթությունները: Ուշ սկյութները:
Թեմա 12` Եվրասիական տափաստանների քոչվորական ցեղերը վաղ
միջնադարում: Թեմա 13` Արևելյան սլավոնները VI-IX դդ.: Թեմա 14` Հին
Ռուսիայի հնագիտությունը. Քաղաքաշինություն, ամրաշինական արվեստ,
նյութական մշակույթ: Թեմա 15` Հեթանոսությունը Հին Ռուսիայում: Թեմա 16`
Քրիստոնեությունը
և
քրիստոնեական
ճարտարապետությունը
Հին
Ռուսիայում: Թեմա 17`Մողոլ-թաթարական
արշավանքները,
կործանված
քաղաքների հնագիտությունը: Հին Ռյազան: Թեմա 18` Ամփոփում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B36. Էթնիկ հակամարտությունների և պատերազմի մարդաբանություն (4
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

5-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էթնիկ կոնֆլիկտ,
պատերազմ հասկացություններին, ներկայացնել վերջիններիս ազգաբանական,
մարդաբանական առումները, գիտության մեջ գոյություն ունեցող տեսակետներն
ու տեսությունները, կոնկրետ օրինակների վրա իրականացնել էթնիկ կոնֆլիկտների և պատերազմների ազգաբանական մարդաբանական վերլուծություններ,
տալ պատկերացումներ էթնիկ կոնֆլիկտների և պատերազմների հատկանիշների, հիմնական փուլերի, լուծման և կանխարգելման ուղիների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կսահմանազատի էթնիկ կոնֆլիկտ, պատերազմ հասկացությունները,
վերջիններիս տեսական, մեթոդաբանական հիմքերը,
2. կունենա հստակ պատկերացում տարածաշրջանային էթնիկ հակամարտությունների, դրանց պատճառների ու հետևանքների մասին,
3. կծանոթանա էթնիկ կոնֆլիկտների կարգավորման ժամանակակից տեսություններին ու մոտեցումներին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Ներածական – պատերազմի և էթնիկ հակամարտության բնորոշումները XIX դ. հասարակական գիտություններում: Թեմա 2՝ Պատերազմի և էթնիկ հակամարտության ուսումնասիրության աղբյուրները և մեթոդները հասարակական գիտություններում: Թեմա 3՝ Նորագույն բացատրական տեսություններ 1970-1990-ական թթ., դրանց հարաբերությունը ՙազգայնականություն՚ և
ՙէթնիկություն՚ հասկացություններին: Թեմա 4՝ Պատերազմի և Էթնիկ հակամարտության դրդապատճառները XX դարում: Թեմա 5՝ Էթնիկ հակամարտությունների դասակարգումները: Թեմա 6՝ Էթնիկ խմբերի և ազգերի հասարակական կառուցվածքը հակամարտության պայմաններում: Թեմա 7՝ Էթնիկ խմբերի և ազգերի տարածքի և սահմանների ընկալումները հակամարտության պայմաններում:
Թեմա 8՝ Էթնիկ խմբերի և ազգերի անցյալի ընկալումները հակամարտության
պայմաններում: Թեմա 9՝ Էթնիկ հակամարտության կարգավորման տեսական
խնդիրները և գործնական եղանակները: Թեմա 10՝ Արդի ոչ տարածքային էթնիկ
հակամարտությունները և դրանց կարգավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B.36. Ճարտարապետության պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

5-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Հայաստանի քաղաքաշինության ու ճարտարապետության զարգացման պատմությանը, կարևորագույն
հուշարձաններին, դրանց առանձնահատկություններին, հայկական շինարարական արվեստի կարևոր ավանդին համաշխարհային մշակույթում: Ուսանողները ժանոթանում են Հայաստանի հնագույն, ապա Արարատյան թագավորության և հելլենիզմի ժամանակաշրջանի ճարտարապետությանը, քրիստոնեության ընդունումից հետո 4-7-րդ դդ. հայկական ազգային ճարտարապետության
ձևավորմանը, եկեղեցական շենքի նոր տիպերի ստեղծմանը, որը եղավ խոշոր
ավանդ համաքրիստոնեական արվեստում: Դասընթացում զգալի տեղ է
հատկացվում զարգացած միջնադարի` 9-14-րդ դդ. Հայաստանի քաղաքաշինությանը և աշխարհիկ ճարտարապետությանը, վանքային համալիրներին, ստեղծագործական դպրոցներին (Անիի, Սյունիքի, Վասպուրականի, Արցախի):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայ ճարտարապետության մշակույթի ձևավորման ու զարգացման պատմությանը,
2. կյուրացնի Հայաստանի ճարտարապետական ժառանգությանը,
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3. կունենա հստակ պատկերացում հայկական ճարտարապետության նվաճումների ու ազդեցությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական Հայաստանի տարածքի նախնադարյան-համայնական հասարակարգի ճարտարապետական հուշարձանները: Թեմա 2` Արարատյան թագավորության քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը: Թեմա 3`
Հելլենիստական Հայաստանի քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը:
Թեմա 4` Քրիստոնեության ընդունումից հետո եկեղեցական շենքի տիպերի
ստեղծումը: Միանավ ու եռանավ բազիլիկաներ: Թեմա 5` Գմբեթավոր բազիլիկաներ: Հայաստանում ստեղծված այդ բազիլիկաների եռաբսիդ տարբերակը:
Թեմա 6` ՙԳմբեթավոր դահլիճ՚ տիպի եկեղեցիներ: Թեմա 7` Հայաստանի կենտրոնագմբեթ եկեղեցիների տիպերը: Փոքր խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցիները: Թեմա
8` ՙՄաստարայատիպ՚ և ՙՀռիփսիմեատիպ՚ եկեղեցիներ: Թեմա 9` Էջմիածնի Մայր
տաճար: Թեմա 10` Բազմաբսիդ եկեղեցիներ: Թեմա 11` Զվարթնոցի տաճար: Թեմա 12` Վաղ միջնադարի աշխարհիկ ճարտարապետությունը: Թեմա 13` Վաղ
միջնադարի մեմորիալ ճարտարապետությունը: Թեմա 14` Հայկական ճարտարապետության զարգացման նոր փուլի սկզբնավորումը 11-րդ դ.: Բագրատունյաց
Հայաստանի քաղաքաշինությունը: Մայրաքաղաք Անին: Թեմա 15` Տրդատ ճարտարապետի ստեղծագործությունները: Թեմա 16` Առանձին ստեղծագործական
դպրոցների առաջացումը: Անի-Շիրակի դպրոցը: Թեմա 17` Սյունիքի ճարտարապետական դպրոցը: Թեմա 18` Լոռի-Գուգարքի ճարտարապետական դպրոցը:
Թեմա 19` Վասպուրականի դպրոցը: Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին: Թեմա
20` Արցախի ճարտարապետական դպրոցը: Թեմա 21` Աշխարհիկ ճարտարապետությունը 9-14-րդ դդ.: Թեմա 22` Գավիթ-ժամատների ճարտարապետությունը: Թեմա 23` Շինարարական տեխնիկան 9-14-րդ դդ.: Խաչվող կամարներով ծածկերի ստեղծումը: Թեմա 24` Դեկորատիվ հարդարանքը զարգացած
միջնադարում: Թեմա 25` Հայաստանի ուշ միջնադարի (17-18-րդ դդ.) քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը: Թեմա 26` Հայկական գաղթօջախների
ճարտարապետությունը: Թեմա 27` Հայկական ճարտարապետության նվաճումները, առանձնահատկությունները, ազդեցությունները և փոխազդեցությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B37. Հայոց սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթը (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (80 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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5-րդ

Սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթները հայ ազգաբանության
կարևոր ոլորտներն են: Նպատակն է ներկայացնել այս հիմնախնդիրների` հիմնական տարրերը` ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը, հայոց
ավանդական և ժամանակակից ընտանետիպերը, ներընտանեկան վարվելակարգը, մանկածնության, խնամքի և դաստիարակության, հուղարկավորման և
նախնիների հիշատակման սովորույթներն ու ծեսերը, հայոց ազգ-արենակցական համակարգը, գյուղական և քաղաքային համայնքները, դրացիական
հարաբերությունները: Հումանիտար մշակույթի ոլորտներից` ժողովրդական
հավատալիքների համակարգը, հայ ժողովրդական բանահյուսությունը,
ժողովրդական ավանդական տոները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթի կառուցվածքաբանությանը, նրա տեղին ու դերին մշակույթների համակարգում, հայ ազգագրական գիտության մեջ դրա ուսումնասիրվածության աստիճանին,
2. կծանոթանա հայոց ընտանետիպերին` գերդաստանական, փոքր և ժամանակակից ընտանիքների դրսևորումներին, ներընտանեկան հարաբերություններին, ընտանեկան վարվելակարգին,
3. կծանոթանա ընտանեկան ծեսերին` ա/ ամուսնահարսանեկան ավանդական և ժամանակակից սովորույթներին ու ծեսերին, հավատալիքներին, բ/
մանկածնության, մանկան խնամքի և դաստիարակության ավանդական սովորույթների ու ծեսերին, գ/ հուղարկավորման և նախնիների հիշատակման սովորույթներին ու ծեսերին,
4. կներկայացվի սոցիալական հնավանդ կազմակերպությունների ձևերը,
հայոց ազգ-արենակցական համակարգը, գյուղական համայնքը, դրացիական
հարաբերությունները, դրանց դերերը, գոյատևման դրդապատճառները,
5. կծանոթանա հայ ժողովրդական բանահյուսությանը, որպես ազգային հոգևոր մշակույթի մի բաղադրամասի, բանահյուսության տարբեր ժանրերին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայոց ընտանեկան-հասարակական կենցաղի /սոցիոնորմատիվ մշակույթի/ ուսումնասիրության արդիականությունը, ուսումնասիրվածության աստիճանը: Թեմա 2՝ Հայոց ավանդական և ժամանակակից ընտանետիպերը: Ներընտանեկան հարաբերություններն ու վարվելակարգը: Թեմա 3՝ Ամուսնահարսանեկան արարողությունների համակարգը Հայաստանում անցյալում և
ներկայումս: Թեմա 4՝ Մանկածնության, մանկան խնամքի և դաստիարակության
արարողակարգը, ավանդական և ժամանակակից սովորույթներն ու ծեսերը:
Թեմա 5՝ Մահվան, հուղարկավորության և հիշատակի հետ կապված սովորույթներն ու ծեսերը: Թեմա 6՝ Հայոց հասարակական կենցաղը, համայնքը, կազմն ու կառուցվածքը, կառավարման պետական, վարչական, սովորութա-իրավական սկզբունքները, գործառույթները, դրացիական հարաբերությունները: Թեմա 7՝ Հայոց ազգ-արենակցական համակարգը, տնտեսական, տարածքային
գաղափարական ընդհանրության տարրերը: Թեմա 8՝ Ժողովրդական բանահյուսություն. վիպական, քնարական, բանահյուսության տարրերը: Թեմա 9՝ Հավա-
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տալիքային համակարգը հնագույն Հայաստանում: Աշխարհի ու շրջապատի
մասին ունեցած մարդու նախնական պատկերացումները: Մթնոլորտային երևույթների, բնության տարրերի հետ կապված հավատալիքներ: Թեմա 10՝ Հայոց
հեթանոսական դիցարանը: Թեմա 11՝ Տոներ: Օրացուցային տոներ. Ամանոր,
Սուրբ Ծնունդ, Տյառընդառաջ, Բարեկենդան, Ծաղկազարդ, Զատիկ, Համբարձում, Վարդավառ, Վերափոխումն Աստվածածնի, Խաղողօրհնեք, Սուրբ Խաչ և
այլն: Պետական տոներ: Թեմա 12՝ Հայ ժողովրդական պարարվեստ, ավանդական ժառանգված ժողովրդական պար, ազգագրական պար, բեմադրական պար,
քաղաքային պար /ֆոլկլոր/, դասական պարարվեստ-բալետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B37. Վաղ հայկական և անտիկ հնագիտություն (7կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (80 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար), 5-րդ
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ վաղ հայկական և Անտիկ հնագիտության մասին: Դասընթացի նպատակներից է
ներկայացնել վաղ հայկական և Անտիկ
հիմնական հուշարձանները.
բնակավայրերը և դամբարանադաշտերը, նրանց ճարտարապետությունը,
ինչպես նաև վեր հանել նյութական մշակույթի առանձնահատկությունները:
Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ
ձևավորել կայուն
գիտելիքներ վաղ և Անտիկ շրջանների հայկական խեցեղենի տեսակների, զարդարման եղանակների վերաբերյալ, վեր հանել կապերը ուրարտական և աքեմենյան խեցեղեն նմուշների հետ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի նյութական մշակույթի նմուշների դիտարկմանը Արևմուտքի և Արևելքի արվեստի
ենթատեքստում
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի վաղ հայկական և Անտիկ հնագիտության պատմությանը,
2. տեղեկություններ կունենա վաղ հայկական և Անտիկ դարաշրջանների
քաղաքաշինության և թաղման ծեսի վերաբերյալ,
3. կունենա հստակ պատկերացում վաղ հայկական և Անտիկ շրջանի
խեցեղենի մասին, կկարողանա թվագրել այն,
4. ծանոթ կլինի վաղ հայկական և անտիկ ճարտարապետության
զարգացման հիմնական ուղիներին,
5. պատկերացում կունենա մշակութային առնչությունների մասին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Ուսումնասիրման պատմությունը: Թեմա 2` Հուշարձանների պեղումները: Թեմա 3` Հայաստանի մշակույթը մ.թ.ա. VI-IV դարերում: Թեմա 4`
Բնակավայրերի տիպերը: Թեմա 5` Դամբարանների տիպերը և թաղման ծեսը:
Թեմա 6` Նյութական մշակույթը: Թեմա 7՝ Արևմտաեվրոպական ու ռուս
ճանապարհորդները և Հայաստանի անտիկ դարաշրջանի հնությունները: Թեմա
8՝ Ռուս հնագիտությունը և անտիկ Հայաստանի հնավայրերը: Էրմիտաժը և
Հայաստանը: Թեմա 9՝ Անտիկ Հայաստանի պատմության և մշակույթի
պարբերացումը:
Թեմա
10՝
Էրեբունին
վաղհայկական
և
անտիկ
դարաշրջաններում. ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները: Թեմա 11՝
Արագածի արևմտյան լանջերի անտիկ ամրոցաշինությունը. Անտիկ Թալինի ամրոցները: Թեմա 12՝ Ծոփք-Կոմմագենեի հնագիտական հուշարձանները. Սամոսատի, Արշամաշատի և Արսամեայի ուսումնասիրությունները: Թեմա 13՝ Հին
Արտաշատի հնագիտական ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները:
Թեմա 14՝ Հողմիկի տաճարական համալիրի պեղումների արդյունքները: Թեմա
15՝ Անտիկ Հայաստանի հնագիտությունը և Մովսես Խորենացին: Թեմա 16՝
Անտիկ Հայաստանի հնագիտության արդի խնդիրներն ու հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B38. Ուրարտերեն-1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (16 ժամ դասախոսություն, 48 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

6-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել գիտելիքներ ուրարտական
սեպագրի հաստատման պատմամշակութային և քաղաքական նախադրյալների
հետ, ներկայացնել գրային բարեփոխումները, ինչպես նաև ուրարտերենի
հնչյունաբանությունը, քերականությունն ու շարահյուսությունը
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա պատկերացումներ ուրարտերենի առաջացման սոցիալմշակութային և քաղաքական նախադրյալների մասին,
2. կընկալի
ուրարտերենի
քերականական,
շարահյուսական
ու
հնչյունաբանական առանձնահատկությունները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ուրարտական սեպագրի հաստատման պատմամշակութային և
սոցիալ քաղաքական նախադրյալները: Թեմա 2՝ Իշպուինի և Մենուա արքաների
գրային բարեփոխումները: Թեմա 3՝ Ուրարտական սեպագրի ձևավորման
հիմնական
սկզբունքները՝
ձայնավորները,
վանկային
համակարգը,
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բացահայտիչներ, գաղափարագրեր, Թեմա 4՝ Հնչյունաբանություն Թեմա 5՝
Ձևաբանություն՝ բառակազմության սկզբունքները, խոնարհում, դերանուն,
թվական, բայ, նախդիր, կապ: Թեմա 6՝ Հայ-ուրարտական բառարմատային
զուգահեռներ: Թեմա 7՝
Ուրարտական տեղանունների կազմությունն ու
ստուգաբանությունը: Թեմա 8՝ Ուրարտա-խուռիական փոխառնչություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B38. Սոցիալական և քաղաքական մարդաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար), 6-րդ
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել գիտելիքներ սոցիալական և
քաղաքական
մարդաբանության`
որպես
մարդաբանության
առանձին
գիտակարգերի
կայացման և զարգացման հիմնական փուլերի,
արդի
տեսությունների
ու
մոտեցումների,
սոցիալական
և
քաղաքական
մարդաբանության
հիմնական
հասկացությունների,
հետազոտական
ուղղությունների ու առարկայական դաշտի վերաբերյալ: Ներկայացնել սոցիումի
և
քաղաքական
ինստիտուտների
զարգացման
հիմնական
փուլերը,
հասարակական ինքնակազմակերպման հիմնական ձևերն ու եղանակները,
սոցիալական հարաբերությունների տիպերն ու դրանց փոփոխությունները:
Կարևորել սոցիալական և քաղաքական մարդաբանության զարգացման
հիմնական միտումներն ու ուղղությունները արդի շրջանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա սոցիալական և քաղաքական մարդաբանության մասին
տեսական ամբողջական պատկերացումներ,
2.

3.

կընկալի սոցիումի, հասարակության, սոցիալական խմբերի,
քաղաքական
հարաբերությունների,
ինստիտուտների
ու
համակարգերի և դրանց տարբեր տիպերի ինչպես ազգաբանական,
այնպես էլ մարդաբանական տեսանկյունները, կհասկանա այս երկու
տեսանկյունների
ընդհանրությունները,
տարբերությունները,
դրական ու թերի կողմերը,
կտիրապետի հասարակությունը մարդաբանական տեսանկյունից
վերլուծելու ունակությունների և հիմնական մեթոդաբանական գործիքներին,
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4.

կունենա սոցիալական հարաբերությունները մարդաբանական տեսանկյունից տիպաբանելու ունակություններ,
5. կտիրապետի հասարակության ֆունկցիոնալ հատկանիշների մարդաբանական առանձնահատկություններին վերաբերող գիտելիքների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սոցիալական և քաղաքական մարդաբանության օբյեկտը,
առարկան, հիմնական հետազոտական խնդիրները: Թեմա 2՝ Սոցիալական և
քաղաքական
մարդաբանությունը
մարդու
մասին
գիտությունների
համակարգում: Սոցիալ-մարդաբանական և քաղաքական մարդաբանական
հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները 19-20-րդ դարերում: Թեմա 3՝
Սոցիալական մարդաբանության խնդիրները տարբեր հասարակությունների
ուսումնասիրության ոլորտում: Թեմա 4՝ Հասարակության, հասարակական
հարաբերությունների և սոցիալական ինստիտուտների ուսումնասիրության
հիմնախնդիրները արդի մարդաբանությունում: Թեմա 5՝ Ընտանիքի, ազգակցական
հարաբերությունների ուսումնասիրության խնդիրները սոցիալական
մարդաբանությունում: Թեմա 6՝ Անցումային շրջանի գործընթացների ուսումնասիրության խնդիրները սոցիալական մարդաբանությունում: Թեմա 7՝ Հայաստան-ԽՍՀՄ-Արևմուտք. հայ հասարակության սոցիալ-տնտեսական և մշակութային զարգացման առանձնահատկությունները 20-րդ դարում: Անցումային
շրջանի հայ հասարակությունը: Թեմա 8՝ Հասարակության սոցիալական, մասնագիտական կառուցվածքը և ունեցվածքային շերտավորման գործընթացները
անցումային շրջանում: Թեմա 9՝ ՀՀ քաղաքային և գյուղական բնակչության
սոցիալ-մարդաբանական ուսումնասիրության հիմնախնդիրները: Թեմա 10՝
Քաղաքական ինստիտուտ, քաղաքական համակարգ հասկացությունների
մարդաբանական առումները: Թեմա 11՝ Էթնիկությունը, ազգայինությունն ու
ազգայնականությունը
քաղաքականությունում.
Ավանդականն
ու
ժամանակակիցը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B39. Առաջավոր Ասիայի և Հին Արևելքի հնագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար), 6-րդ
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հին Արևելքի
հնագիտության մասին սկսած մ.թ.ա. IX հազ. մինչև մ.թ.ա. I հազ. կեսերը: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսումնասիրել հինարևելյան հիմնական կենտրոնները, ինչպես նաև վեր հանել առանձին մշակութային օջախների առանձնա-
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հատկությունները տարբեր տարածաշրջաններում (Եգիպտոս, Առաջավոր, Միջին և Փոքր Ասիա, Հնդկաստան, Չինաստան):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
ծանոթ կլինի հինարևելյան մշակույթների զարգացման օրինաչափություններին,
2.
տեղեկություններ կունենա առաջին քաղաքակրթությունների
առաջացմանը նպաստող գործոնների մասին,
3.
ծանոթ կլինի հինարևելյան մշակույթների հիմնական օջախների
հետ,
4.
պատկերացում կունենա տարբեր օջախների առանձնահատկությունների մասին,
5.
կկարողանա
ճանաչել միջագետքյան խեցեղենի հիմնական
նմուշները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հին Արևելք հասկացության մշակութաբանական և ժամանակագրական սահմանումը: Թեմա 2՝ Հին Արևելքի հնագիտության առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝ Հինարևելյան քաղաքակրթությունների ձևավորման նախադրյալները: Թեմա 4՝ Հինարևելյան մշակույթների ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա
5՝ Հինարևելյան մշակույթի զարգացումը, անկումը և փոխակերպումը: Թեմա 6՝
Հայկական լեռնաշխարհը և Կովկասը հինարևելյան մշակույթների համակարգում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B39. Տնտեսական մարդաբանություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն, 16 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

6-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել գիտելիքներ տնտեսական
մարդաբանության`
որպես
մարդաբանության
առանձին
գիտակարգի
կայացման և զարգացման հիմնական փուլերի, արդի տեսությունների ու
մոտեցումների,
տնտեսական
մարդաբանության
հիմնական
հասկացությունների, հետազոտական ուղղությունների ու առարկայական
դաշտի
վերաբերյալ:
Ներկայացնել
տնտեսության
զարգացման
ու
փոխակերպումների
հիմնական
փուլերը
էթնիկ
և
մշակութային
առանձնահատկությունների հաշվառմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կունենա տնտեսական մարդաբանության մասին տեսական ամբողջական պատկերացումներ,
2. կընկալի տնտեսության՝ որպես ամբողջական համակարգի,
տնտեսահարաբերությունների ու դրանց փոխակերպումների
ինչպես
ազգաբանական,
այնպես
էլ
մարդաբանական
տեսանկյունները, կհասկանա այս երկու տեսանկյունների ընդհանրությունները, տարբերությունները, դրական ու թերի կողմերը,
3. կտիրապետի տնտեսական հարաբերությունները մարդաբանական
տեսանկյունից վերլուծելու ունակությունների և հիմնական
մեթոդաբանական գործիքներին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տնտեսական մարդաբանության կայացման ընթացքը, հիմնական
հասկացությունները: Թեմա 2՝ Տնտեսական մարդաբանության հիմնական
ուղղությունները. Տնտեսություն և էթնիկություն հասկացությունների շուրջ:
Թեմա
3՝
Տնտեսական
հարաբերությունները
ավանդական
հասարակություններում. Անհատ, խումբ-տնտեսության կազմակերպում: Թեմա
4՝ Տնտեսական հարաբերությունները ավատատաիրության շրջանում.
Էթնիկությունն ու անհատը տնտեսական հարաբերություններում: Թեմա 5՝
Հեղափոխական փոխակերպումները կապիտալիզմի շրջանում:Բազմադեմ
տնտեսական աշխարհը Թեմա 6՝ Բազմադեմ տնտեսությունն արդի փուլում.
Ընդունել թե հակադրվել ֆենոմենի մարդաբանական ընկալումները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B40. Ուրարտերեն-2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

7-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել գիտելիքներ ուրարտական
սեպագրի հաստատման պատմամշակութային և քաղաքական նախադրյալների
հետ, ներկայացնել գրային բարեփոխումները, ինչպես նաև ուրարտերենի
հնչյունաբանությունը, քերականությունն ու շարահյուսությունը
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա պատկերացումներ ուրարտերենի առաջացման սոցիալմշակութային և քաղաքական նախադրյալների մասին,
2. կընկալի
ուրարտերենի
քերականական,
շարահյուսական
ու
հնչյունաբանական առանձնահատկությունները
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Ուրարտական սեպագրի հաստատման պատմամշակութային
և սոցիալ քաղաքական նախադրյալները: Թեմա 2՝ Իշպուինի և Մենուա
արքաների գրային բարեփոխումները: Թեմա 3՝ Ուրարտական սեպագրի
ձևավորման հիմնական սկզբունքները՝ ձայնավորները, վանկային համակարգը,
բացահայտիչներ, գաղափարագրեր, Թեմա 4՝ Հնչյունաբանություն Թեմա 5՝
Ձևաբանություն՝ բառակազմության սկզբունքները, խոնարհում, դերանուն,
թվական, բայ, նախդիր, կապ: Թեմա 6՝ Հայ-ուրարտական բառարմատային
զուգահեռներ: Թեմա 7՝ Ուրարտական տեղանունների կազմությունն ու
ստուգաբանությունը: Թեմա 8՝ Ուրարտա-խուռիական փոխառնչություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104B40. Քաղաքի և կիրառական մարդաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ (30 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար), 7-րդ կիսամյակ,
եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողի
մոտ
ձևավորել
գիտելիք
ժամանակակից ազգաբանությունում / մարդաբանությունում չափազանց մեծ
կարևորություն ունեցող այս երկու գիտակարգի, վերջիններիս հիմնական
հետազոտական շրջանակների, պատմության ու զարգացման ընթացքի,
գոյություն ունեցած ու այսօր գոյություն ունեցող հիմնական տեսական ու
մեթոդաբանական հարցադրումների մասին, կարևորելով առաջին հերթին
հայկական ու տարածաշրջանային նյութի իմացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացումներ արդի մարդաբանությունում լայն
տարածում ունեցող այս երկու գիտակարգի, դրանց ձևավորման
պատմության, կոնկրետ գիտական դպրոցներում տարածվածության
մասին:
2. կտիրապետի տարբեր հետազոտական խնդիրները այս գիտակարգերի
դիրքերից ձևակերպելու ու դրանց բակալավրի մակարդակում լուծելու
ունակությունների:
3. կկարողանա հայաստանյան նյութը վերլուծել այս գիտակարգերի
տեսական հարցադրումների, մեթոդաբանական մոտեցումների ու
հետազոտական մեթոդների դիտանկյունից:
Բովանդակություն.
Թեմա
1`
Քաղաքի
ազգաբանություն
կամ
մարդաբանություն.
պատմությունը, հետազոտական խնդիրները, զարգացման ընթացքը: Թեմա 2`
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Քաղաքի ուսումնասիրության տարբեր դիտանկյունները. հնագիտական,
տնտեսագիտական, իրավագիտական, մշակութաբանական, այլ: Թեմա 3`
Քաղաքի ուսումնասիրությունը որպես ազգաբանական խնդիր: Թեմա 4`
Հայաստանի
քաղաքները՝
ազգաբանական դիտանկյունից: Թեմա 5`
Կիրառական մարդաբանություն. ի՞նչը և ինչպե՞ս է այն ուսումնասիրություն:
Թեմա 6` Արդյո՞ք գիտությունը պետք է լինի կիրառական հարցադրումը: Թեմա
7` Կիրառական մարդաբանությունն ու հայաստանյան դաշտը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար
2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B41. Եվրոպայի և Ամերիկայի ժողովուրդների ազգաբանություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնելու Եվրոպայի և
Ամերիկայի
ժողովուրդների
ազգաբանությանը՝
սկսած
վաղնջական
ժամանակներից, էթնիկական պատմությանը անտիկ շրջանում, միջնադարում,
նոր և նորագույն ժամանակներում, ներկայիս բնակչության մարդաբանական և
պատմազգագրական դասակարգմանը և պատմազգագրական մարզերին, Էթնիկ
և լեզվական կազմին, տնտեսամշակութային տիպերին և նյութական մշակույթին,
հասարակական կյանքին և ընտանեկան կենցաղին, հավատալիքներին,
կրոններին և դավանանքներին, հոգևոր մշակույթի տարրերին, ազգերի
զարգացման միտումներին արդի Եվրոպայում և Ամերիկայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի Եվրոպայի և Ամերիկայի ժողովուրդների ազգաբանության
հիմնահարցերին,
2. կյուրացնի Եվրոպայի և Ամերիկայի ժողովրուրդների ազգաբանական
գործընթացների օրինաչափությունները ներքին փոխկապակցվածություններով
ու արտաքին փոխազդեցություններով հանդերձ,
3. կտեղեկանա եվրոպական և ամերիկյան ազգերի զարգացման առանձնահատկությունների և միտումների վերաբերյալ հիմնական գիտական
մոտեցումներին,
4. կունենա հստակ պատկերացում ներկայիս Եվրոպայում և Ամերիկայում
ազգերի զարգացման հիմնական հեռանկարների վերաբերյալ,
5. կկարողանա վերլուծել և կանխատեսումներ անել եվրոպական և
ամերիկյան տարածաշրջանում ազգային ինքնության պահպանման արդի և
ապագա խնդիրների վերաբերյալ:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Եվրոպայի ժողովուրդների ազգաբանության տեսական հիմքերը.
ընդհանուր տեղեկություններ Եվրոպայի որպես մարդու բնակության հնագույն
վայրերից մեկի վերաբերյալ: Թեմա 2` Եվրոպայի ժողովուրդների Էթնիկական
պատմությունը անտիկ շրջանում, միջնադարում. հնդեվրոպական ցեղասերումը
և ժողովուրդների մեծ գաղթը դեպի Եվրոպա: Թեմա 3` Եվրոպական ազգերի
ձևավորումը նոր և նորագույն շրջաններում. ավատատիրության անկումը և
արդի ազգերի կազմավորումը, աշխարհի տարբեր ժողովուրդների գաղութացումը եվրոպացիների կողմից և նրանց հետագա ազատագրումը գաղութային
լծից: Թեմա 4` Եվրոպայի բնակչության մարդաբանական և պատմազգագրական
դասակարգումը. Եվրոպան սպիտակ կամ եվրոպեոիդ ռասայի բնակավայր.
հյուսիսային բացգունավորներ և հարավային մուգգունավորներ. պատմազգագրական մարզերը: Թեմա 5` Եվրոպայի երկրների տնտեսամշակութային
տիպերը. երկրագործական, անասնապահական, ձկնորսական. արհեստագործությունը և ֆաբրիկա-գործարանային արդյունաբերությունը: Թեմա 6`
Եվրոպայի ժողովուրդների նյութական մշակույթը. բնակավայրերը` գյուղական և
քաղաքային, ժողովրդական կառույցների տիպերը, փոխադրամիջոցները և
կապը, զինատեսակները, տարազը և արդուզարդը, ուտեստը և ըմպելիքը: Թեմա
7` Հասարակական կյանքը, ընտանեկան կենցաղը և սովորույթները հին, միջնադարյան, նոր և արդի Եվրոպայում. մայրիշխանությունից դեպի հայրիշխանություն գործընթացը և մենամուսնական (մոնոգամ) ընտանիքը. ընտանեկան
բարքերի արդիականացումը. ծնունդի և մկրտության, նշանադրության և պսակադրության, հուղարկավորության ծեսերը: Թեմա 8` Եվրոպայի ժողովուրդների
հավատալիքները, կրոնները, դավանությունները. Քրիստոնեություն` կաթոլիկություն, ուղղափառություն, բողոքականություն. այլ կրոններ իսլամ, հուդայականություն. արևելյան կրոններ և աղանդներ. արդի դավանաբանական
պատկերը: Թեմա 9` Հոգևոր մշակույթը. ժողովրդական ստեղծագործությունը.
բանահյուսություն, երգ-երաժշտություն, կերպարվեստ, կիրառական արվեստ,
հին և միջնադարյան դյուցազնավեպեր. թատրոն, հեքիաթներ. արդի ժողովրդական արվեստներ ու արհեստներ: Թեմա 10` Ազգերի զարգացման միտումները ներկայիս Եվրոպայում. ազգային մշակույթների ինքնատիպությունը և
փոխազդեցությունը. Եվրոպայի ժողովուրդները. որպես առաջադեմ քաղաքակրթության կրողներ և տարածողներ աշխարհում. ազգերի անդամագրման
գործընթացները Եվրախորհուրդ և Եվրամիություն: Թեմա 11` Ամերիկյան
մայրցամաքի բնակեցումը մարդու կողմից: Ամերիկայի արդի բնակչության
էթնոլեզվական և մարդաբանական դասակարգումը: Թեմա 12` Ամերիկյան հյուսիսի էսկիմոս որսորդները: Թեմա 13` Հին մայաների մշակույթը: Թեմա 14` Ինկերի կայսրության մշակույթը: Թեմա 15` Հյուսիսային Ամերիկայի հնդկացիների
հասարակական կարգը. իրոկեզներ: Թեմա 16` ԱՄՆ-ի հնդկացիների կենցաղամշակութային համալիրը: Թեմա 17` Արդի էթնիկ գործընթացները Հարավային
Ամերիկայի երկրներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

–310
–

Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/B41. Կովկասի հնագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար),
կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8-րդ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Կովկասի
հնագիտության և հնագույն պատմության մասին: Դասընթացի նպատակներից է
ուսանողներին ներկայացնել Կովկասի հնագիտական ուսումնասիրության
պատմությունը, ինչպես նաև ծանոթացնել հիմնական մշակույթների
հատկանշական գծերի հետ: Վեր հանել կովկասյան մշակույթների առանձնահատկությունները, դիտարկելով դրանք տարածաշրջանային համատեքստում:
Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ Կովկասի հնագույն նյութական մշակույթի վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի անդրկովկասյան մշակույթների Հյուսիսային Կովկաս
թափանցմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի Կովկասի հնագիտական ուսումնասիրության պատմությանը,
2. տեղեկություններ կունենա տարածաշրջանի հիմնական հնագիտական
մշակույթների մասին,
3. կունենա հստակ պատկերացումներ տարածաշրջանային կապերի և
փոխառնչությունների մասին,
4. ծանոթ կլինի մասսայական հնագիտական նյութին,
5. կկարողանա ինքնուրույն բնորոշել և թվագրել խեցեղենը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տարածաշրջանի հնագիտական ուսումնասիրության պատմությունը: Թեմա 2` Կովկասի քարե դարը: Թեմա 3. Կովկասի վաղ երկրագործական մշակույթները: Թեմա 4` Վաղ բրոնզի դարը Հյուսիսային Կովկասում. շենգավթյան մշակույթի թափանցումը, մայկոպյան մշակույթ, դոլմենային մշակույթի
պրոբլեմը: Թեմա 5` Հյուսիսային և Հյուսիս-արևելյան Կովկասի միձին բրոնզը:
Թեմա 6` Կայաքենտ-խարաչոևյան և կոբանյան մշակույթները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են. 1-ին ստուգում. Բանավոր կարճ
հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ ստուգում. Անհատական աշխատանք:
Միավորների քայլը 0.5 է:
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5. Կրթական այլ մոդուլներ
«Հնագիտություն» մասնագիտություն
1104/B42. Ուսումնական պրակտիկա (Հնագիտա-ազգագրական) (2 կրեդիտ)

4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը ճանաչողական է: Նպատակն է ուսանողների մեջ ձևավորել
նախնական գիտելիքներ հնագիտական և ազգագրական բնույթի հուշարձանների, կենցաղային, պաշտամունքային, տնտեսական նյութերի վերաբերյալ`
դաշտում: Ծանոթացնել թանգարանային աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ
առանձնահատկություններին և Հայաստանի տարբեր թանգարաններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա ճանաչել հնագիտական և ազգագրական հուշարձանների
հիմնական տեսականին,
2. կունենա պատկերացում թանգարանային առարկաների պահպանության, վերականգնման աշխատանքների մասին,
3. կկարողանա տիրապետել թանգարանային համակարգերի կառավարման սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն Երևանի հնագույն ամրոց-բնակավայրերի հետ (Շենգավիթ, Էրեբունի, Կարմիր-Բլուր): Դասախոսություն հին Երևանի ժողովրդական կենցաղի մասին: Թեմա 2` Երևանից դեպի Ողջաբերդ, Հացավան, Գառնի և
Գեղարդ տանող ճանապարհիյն գտնվող պատմա-ճարտարապետական հուշարձանները. ծանոթություն: Հացավանի և Գառնիի ազգագրությունը: Թեմա 3` Հին
Արտաշատի, Դվինի հնագիտական հուշարձանները: Արարատի մարզում վերաբնակված պարսկահայերի ազգագրությունը: Թեմա 4` Աշտարակի և մերձակայքի վաղ և զարգացած միջնադարի քրիստոնեական պաշտամունքային
հուշարձանները: Քաղաքի ազգագրությունը համաձայն Աշտարակի տվյալների:
Թեմա 5` Արուճի և Մաստարայի հնությունները: Այցելություն Սարդարապատի
ճակատամարտի հուշահամալիր և Հայաստանի ազգագրության պետական
թանգարան:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:
1104/B4. Պրակտիկա-2 (Արխիվային, թանգարանային)
(4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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Նպատակը.
Նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել թանգարանային և արխիվային
աշխատանքի բնագավառներին բնորոշ առանձնահատկություններին և
Հայաստանի տարբեր թանգարաններին, արխիվներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա պատկերացում թանգարանային և արխիվային առարկաների
պահպանության, վերականգնման աշխատանքների մասին,
2. կկարողանա տիրապետել թանգարանային և արխիվային համակարգերի
կառավարման սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծանոթություն թանգարանային (մշտական և ժամանակավոր)
ցուցադրության կառուցման մեթոդներին, գիտաֆոնդային աշխատանքներին,
պահպանության
ձևերին
ու
խնդիրներին,
գիտահետազոտական
աշխատանքներին և առանձնահատկություններին, վերականգնողական աշխատանքների ձևերին ու մեթոդներին, գիտական արխիվի կազմակերպման
խնդիրներին: Թեմա 7` Թանգարանային նյութերի բաժանումը խմբերի ըստ
դրանց ֆունկցիաների, թանգարանային առարկաների հիմնական խմբերը ըստ
ցուցադրությունում ունեցած դրանց դերի և ֆունկցիայի. իսկական առարկաներ`
նախօրինակներ, նախօրինակների ճշգրիտ վերարտադրումներ և դրանց գիտական վերակառուցումներ:
Թեմա 8` Գիտաօժանդակ նյութեր, թանգարանային առարկաների
հաշվառում. Բովանդակությունը ու խնդիրները: Հաշվառման փուլերը.
նախնական հաշվառում, նախնական գիտական մշակում, թանգարանային
ֆոնդի սխեմատիկ դասակարգում, և գիտական գույքագրում: Նախնական հաշվառման կարգը, ակտավորում, առարկաների թանգարանային նկարագրություն:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:
1104/B5. Պրակտիկա (Մանկավարժական)
(4 կրեդիտ)

4 շաբաթ, 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մանկավարժական
փորձի հետ: Պրակտիկան անց է կացվում մայրաքաղաքի տարբեր դպրոցներում:
Պրակտիկան հնարավորություն է տալիս ուսանողներին 4 շաբաթյա ժամանակահատվածում ուսումնաիրել դասարանային աշխատանքը և զբաղվել կարճաժամկետ մանկավարժական գործունեությամբ բուհական ուսումնառության ընթացքում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կկարողանա տիրապետել մանկավարժական գործնական գիտելիքներին,
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2. կունենա գիտելիքներ և փորձառություն մանկավարժական գործի վերաբերյալ,
3. կկարողանա զբաղվել մանկավարժական գործունեությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախապատրաստական սեմինար Թեմա 2` Դպրոցի ընտրություն:
Թեմա 3` Պասիվ պրակտիա, այցելություն տվյալ դասաժամերին, դասարանի
հետ ծանոթացում: Թեմա 4` Ակտիվ պրակտիկա, օրագրերի լրացում, մանկավարժի և հոգեբանի ստուգում: Թեմա 5` Դասաժամի ինքնուրույն կազմակերպում: Թեմա 6` Դասալսումներ: Թեմա 7` Պրակտիկայի ընթացքի ամփոփում:
Ստուգարքների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը նշանակվում է պրակտիկայի ընթացքում կատարած աշխատանքների մասին գրավոր հաշվետվության և բանավոր հարցման հիման վրա:

Ամփոփիչ ատեստավորում (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Պատմության ֆակուլտետը մագիստրոսի
կրթական
ուսուցում կազմակերպում է ` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Հայոց պատմություն»
2. «Համաշխարհային պատմություն»
3. «Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն»
4. «Կովկասագիտություն»
5. «Հնագիտություն և ազգագրություն»
6. «Արվեստաբանություն»
7. «Մշակութաբանություն»
8. «Սփյուռքագիտություն»
9. «Հայագիտություն»

մակարդակում

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից` ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով
արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ
Ընդհանուր կրթամաս

0
6

1
2

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս

48

8-16

Կամընտրական դասընթացներ

18

6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզի
պաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Կիսամյակ
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ

12
18
3
3

4
3
1
1

12

1

120

27-35

I

II

III

IV

Ընդամենը

27

24

21

0

72

3

6

9

30

48

–316
–

Ընդամենը, կրեդիտ

30

30

30

30

120

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝
քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը։
Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5
կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի
ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամ։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է
ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),
իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 120 կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ուսումնական կառուցամաս
Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ։ Առաջին երկուսը ծառայում են
մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակային
էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի անհատականացված ուսուցման մասն է։

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աստիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)։
Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն
ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց`
ծրագրում ընդգրկված է անգլերենը։ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ լեզու։ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախատեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

15

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)15

Կիսամյակ

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։

–317
–

Գնահատման ձևը

Անգլերեն լեզու

0

64

I

Ստուգարք

Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 6 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ
փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելուն։ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ “Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում” և “Մասնագիտության արդիական խնդիրները”։
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0309/M00 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում

3

4/28/0

I

Քննություն

Մասնագիտության արդիա110X/M00 կան հիմնախնդիրները

3

32/0/0

I

Քննություն

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16` երեք
կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 կրեդիտ: Սա մագիստրոսական
ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների
և կարողությունների ձեռքբերումը։ Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահանջմունքները։
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հայոց պատմություն»

Թվանիշ

1106/M01.
1106/M02.

Մոդուլ-դասընթաց
Հայոց ազգային
գաղափարախոսությունը
Հայ-ռուսական հարաբերությունները և Ռուսաստանի
հայ գաղթօջախները

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն
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–

1106/M03.
1106/M04.
1106/M05.

1106/M06.

1106/M07.
1106/M08.
1106/M09.
1106/M10.
1106/M11.
1106/M12.
1106/M13.

1106/M14.

1106/M15.
1106/M016.

Հայ-թուրքական
հարաբերությունները 1878
թ. մինչև մեր օրերը
Հայոց հնագույն և հին
պատմության
հիմնախնդիրներ
Կիլիկիայի հայկական
պետությունը և
մերձավորարևելյան
տարածաշրջանը
Հայաստանի
Հանրապետության ներքին և
արտաքին
քաղաքականությունը 19181920 թթ.
Հայոց պատմությունը և նրա
կեղծարարները
Հայկական ինքնությունը
Հայաստանի պատմական
ժողովրդագրություն
Արցախյան հիմնախնդիրը և
նրա զարգացումը
Հայ Սփյուռքի պատմության
հիմնախնդիրը
Արխիվագիտություն
Հայաստանի երրորդ
հանրապետությունը /19912006/
Հայ ժողովրդի
ազատագրական պայքարը
19-րդ դարի վերջին-20-րդ
դարի սկզբին
Հայագիտության արդի
մարտահրավերները
համացանցում
Հայոց պետականության
կերտման և զարգացման
փուլերն ու
առանձնահատկությունները

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Համաշխարհային պատմություն»
Թվանիշ

1102/M00.
1102/M01.

Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատդիտ ժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը

Մոդուլ-դասընթաց
Մասնագիտության արդիական
հիմնախնդիրները

3

32/0/0

1

Քննություն

Պատմական ժողովրդագրություն

3

32/0/0

1

Քննություն

–319
–

1102/M02.
1102/M03.
1102/M04.

Կոնֆլիկտները և կոմպրոմիսները
1918-2000 թթ.
Արդի համաշխարհային կրոնները.
քրիստոնեություն, իսլամ,
բուդդայականություն
Անտիկ և միջնադարյան
հասարակական մտքի
պատմություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

1102/M05.

Բարեփոխումները և
հեղափոխությունները նոր
դարաշրջանի Եվրոպայում

3

32/0/0

1

Քննություն

1102/M06.

Միջազգային հարաբերությունների
տեսություն և պատմություն

3

32/0/0

1

Քննություն

1102/M07.

Համընդհանուր խաղաղության
գաղափարը Եվրոպայում նոր
ժամանակաշրջանում (Տեսություն և
կիրարկում)

3

32/0/0

1

Քննություն

1102/M08.

Աշխարհաքաղաքականություն և
արդի հասարակական պրակտիկա

3

32/0/0

2

Քննություն

1102/M09.

Անտիկ քաղաք-պետություն և
արդիականություն

3

32/0/0

1

Քննություն

1102/M10.

Ֆեոդալիզմի հիմնախնդիրները

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

1102/M11.
1102/M12.
1102/M13.
1102/M14.
1102/M15.
1102/M16.

Տնտեսական համակարգերը
համաշխարհային պատմության
համատեքստում /նոր և նորագույն
դարաշրջան/
Պատմության տեսություն
/պատմական տեքստ և մեկնություն/
Արդյունաբերական և
հետարդյունաբերական
դարաշրջանի հիմնախնդիրները և
պատմագրությունը
Վերածնունդ, Ռեֆորմացիա
Բալկանյան հիմնախնդիրը.
առաջացումը և ըթացքը /19-րդ դ.
վերջ-20-րդ դ./
Քաղաքակրթությունների
տեսություն և պատմություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրե-
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Լսարանային

Կիսամ-

Գնահատ-

1101/M00.

1101/M01.

1101/M02.

1101/M03.

1101/M04.

1101/M05.
1101/M06.

1101/M07.

1101/M08.

1101/M09.
1101/M10.

1101/M11.
1101/M12.
1101/M13.

դիտ

ժամ (դ/գ/լ)

յակ

ման ձևը

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

Էթնիկ պատկերը և
ժողովրդագրական
տեղաշարժերը Կովկասում
19-20-րդ դդ.

3

32/0/0

1

Քննություն

Ռուս-թուրք-իրանական
հակամարտությունները
Կովկասում 18-19-րդ դդ.

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները
Մեծ տերությունների աշխարհաքաղաքական շահերը
Հարավային Կովկասում
հետխորհրդային շրջանում
/1991-2015 թթ./
Տարածքային
հիմնախնդիրները
Անդրկովկասում 1920-30ական թթ.
Վարչահրամայական
համակարգի հաստատումը
ԽՍՀՄ-ում. ստալինյան
բռնաճնշումները /1920-1930ական թթ./
Ազգային հիմնախնդիրը
ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման
տարիներին և հետխորհրդային շրջանում /1985-2015
թթ./

Թուրքիա-Վրաստան և
Թուրքիա-Ադրբեջան
հարաբերությունները արդի
փուլում
Հայկական համայնքները
Ռուսաստանում
/սկզբնավորումից մինչև 1917
թ./
Տարածաշրջանի պատմական
աշխարհագրություն
Իրանը 20-րդ դ. 2-րդ կեսին և
21-րդ դ. սկզբին
Ազգային ինքնության
հիմնախնդիրը
Հարավկովկասյան
երկրներում
Թուրքիան 20-րդ դ. 2-րդ
կեսին և 21-րդ դ. սկզբին
Հայ-վրաց-ադրբեջանական
հարաբերությունները 1918-
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1101/M14.
1101/M15.
1101/M16.

1921 թթ.
Իսլամը Կովկասում
Հայ-վրացական հարաբերություները և Ռուսաստանը 1718-րդ դդ.
Հայկական համայնքները
Ռուսաստանում խորհրդային
և հետխորհրդային շրջանում

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Կովկասագիտություն»
Թվանիշ
1101/MK00.
1101/MK01.
1101/MK02.

1101/MK03.

1101/MK04.

1101/MK05.
1101/MK06.
1101/MK07.
1101/MK08.
1101/MK09.
1101/MK10.
1101/MK11.
1106/MK12.
1101/MK13.
1101/MK14.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

3

32/0/0

1

Քննություն

Արդի գրական վրացերեն-1

3

0/32/0

1

Քննություն

3

0/32/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

Մոդուլ-դասընթաց

Արդի գրական
ադրբեջաներեն-1
Դիվանագիտության
պատմություն
Հյուսիսային Կովկասի հայ
գաղթօջախների
պատմություն
Հայ-վրացական
հարաբերությունները հին և
միջին դարերում
Կովկասի պատմական
աշխարհագրություն
Հայ-վրացական
հարաբերությունները 19-րդ դ.
-21-րդ դ. սկզբներին
Դիվանագիտական
վարվեցողություն
Կովկասի
աշխարհաքաղաքականություն
Ռուսաստանը և Կովկասի ժողովուրդները 19-20-րդ դդ.
Եվրոպական երկրները և
Կովկասը հետխորհրդային
շրջանում
Կովկասի ժողովրդագրություն
Քաղաքական գործընթացներն
Ադրբեջանում արդի փուլում
Թուրքիայի
տարածաշրջանային
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1101/MK15.
1101/MK16.

քաղաքականությունը
Կովկասում արդի փուլում
Դիվանագիտական և
հյուպատոսական
ծառայություն և իրավունք
Հայ-քաղկեդոնական
մշակույթը

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հնագիտություն և ազգագրություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1104/M00.

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

1104/M01.
1104/M02.

Հայաստանի երկաթի դարի
և Ուրարտուի
հնագիտություն
Հայաստանի Էնեոլիթի և
վաղ բրոնզի հնագիտություն

1104/M03.

Սոցիալ-մշակութային
մարդաբանություն

3

32/0/0

1

Քննություն

1104/ M04.

Կովկասի ժողովուրդների
ազգագրություն

3

32/0/0

1

Քննություն

1104/M05.

Էթնոսի
տեսություններն
արդի գիտության մեջ-1

3

32/0/0

1

Քննություն

1104/M06.

Հայ ազգագրության պատմություն

3

32/0/0

1

Քննություն

1104/M07.

Քարի դարը Հայաստանում

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

1104/ M08.
1104/M09.
1104/M10.
1104/M11.
1104/M12.

Հայաստանի միջին և ուշ
բրոնզի դարի
հնագիտություն
Անտիկ Հայաստանի
հնագիտություն
Ազգագրական հետազոտությունների մեթոդներ
Ասիայի
ժողովուրդների
ազգագրություն
Էթնոսի տեսություններն
արդի գիտության մեջ-2

2

3

1104/M13.
1104/M14.

Հնագիտության ուսումնասիրության նորագույն
մեթոդները
Միջնադարյան
Հայաստանի

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն
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1104/M15.
1104/M16.

հնագիտություն
Հայ ժողովրդի
սոցիոնորմատիվ և
հումանիտար մշակույթը
Հայ ժողովրդի տնտեսական
կենցաղը

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

3

32/0/0

1

Քննություն

6

1

Քննություն

3

64/0/0
32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

1
1

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

2

Քննություն

6. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Արվեստաբանություն»
Թվանիշ

1105/M00.
1105/M01.
1105/M02.
1105/M03.
1105/M04.
1105/M05.
1105/M06.
1105/M07.
1105/M08.
1105/M09.
1105/M10.
1105/M11.
1105/M12.
1105/M13.
1105/M14.

Մոդուլ-դասընթաց
Մասնագիտության
արդիական հիմնախնդիրները
Հայ գորգարվեստ
Աքեմենյան Իրանի արվեստը
և Հայաստանը
Հայ կիրառական արվեստի
պատմություն
Խաչքարերի մշակույթը
Արվեստի հոգեբանություն
Հայ-բյուզանդական
գեղարվեստական կապերի
պատմություն
Հայ արվեստի ուսումնասիրման պատմություն
Հայ արվեստը աշխարհի թանգարաններում և մասնավոր
հավաքածուներում
Պարսկական արվեստ
Արվեստի քննադատության
հիմունքներ
Արվեստի բիզնես և
մենեջմենթ
Հայկական արծաթագործության պատմություն
Լուսանկարչության
պատմություն
Հայ տպագիր գրքի պատմություն

Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

32/0/0
3
3

32/0/0

2

Քննություն

6

64/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

7. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Մշակութաբանություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ
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Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

1107/M01.
1107/M02.
1107/M03.
1107/M04.
1107/M05.
1107/M06.
1107/M07.
1107/M08.
1107/M09.
1107/M10.
1107/M11.
1107/M12.
1107/M13.
1107/M14.
1107/M15.

Մշակույթի մասին տեսությունների
պատմություն
Քաղաքային տարածքի կազմակերպման հիմնախնդիրների արդի
Հայաստանում
Քաղաքակրթությունների
տեսություն և պատմություն
Միջմշակութային
հաղորդակցություն
Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը
Կրոնը և ծեսը մշակույթի համակարգում
Էթնոսոցիոլոգիա
Մշակութային ժառանգություն
Ժամականակից հայ ինքնություն
Քաղաքականություն և մշակույթ
Ժողովրդագրական
միտումներն
արդի աշխարհում և Հայաստանում
Տուրիզմի մշակույթը և մշակութային
տուրիզմ
Մարդու էթոլոգիա
Մշակութաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Խաչքարային մշակույթ

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

3

32/0/0

1

Քննություն

6

64/0/0

1

Քննություն

3
3
3
3

32/0/0
32/0/0
32/0/0
32/0/0

2
2
2
2

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն
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8. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Սփյուռքագիտություն»

Թվանիշ

0003/M01.

Մոդուլ-դասընթաց
Ռուսաստանի և հարակից
երկրների հայ համայնքները

0003/M02.

Կրե-

Լսարանային

Կիսա

Գնահատման

դիտ

ժամ(դ/գ/լ)

մյակ

ձևը

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

2 Քննություն

3

32/0/0

2 Քննություն

3

32/0/0

2 Քննություն

3

32/0/0

2 Քննություն

3

32/0/0

2 Քննություն

3

32/0/0

3 Քննություն

3

32/0/0

3 Քննություն

Արևմտահայերենի արդի
վիճակը.հնրյունաբանություն,
բառագիտություն

0003/M03.

Սփյուռքի տիպաբանություն

0003/M04.

Հայ գաղթավայրերը հին և
միջին դարերում

0003/M05.

Հայ եկեղեցին և սփյուռքում

0003/M06.

Արևելահայ-արևմտահայ
գրական առնչություններ

0003/M07.

1

Քննություն

Սփյուռքի հասարակական քաղաքական
կազմակերպությունները

0003/M08.

Սփյուռքը արդի փուլում

0003/M09.

Սփյուռքահայ կրթական
կյանքը

0003/M10.

Ազգային
փոքրամասնությունների
իրավական կարգավիճակը

0003/M11.

ՀՀ- Սփյուռք
հարաբերությունների արդի
փուլը
Ցեղասպանությունների

0003/M12.

պատմություն

0003/M13.

Սփյուռքի հայ քաղաքական
կուսակցությունների
պատմություն

0003/M14.

Սփյուռքի հայկական
լրատվամիջոցները

0003/M15.

Հայոց ցեղասպանության
հետևանքների
հաղթահարման

3

32/0/0

3 Քննություն

պատմաիրավական հիմքերը

0003/M16.

Հայագիտության արդի
մարտահրավերները

3

համացանցում
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32/0/0

3 Քննություն

9. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հայագիտություն»

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

0003/M01.

Գրաբար

0003/M02.

Ավանդական
ուղղագրություն

0003/M03.

Կրե-

Լսարանային

Կիսա

Գնահատման

դիտ

ժամ(դ/գ/լ)

մյակ

ձևը

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

Հայ հին և միջնադարյան
գրականություն

Քննություն
1

0003/M04.

Հայոց պատմություն (հին և
միջին շրջան)

0003/M05.

Հայ գաղթավայրերի
պատմություն

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

1 Քննություն

3

32/0/0

2 Քննություն

3

32/0/0

2 Քննություն

3

32/0/0

2 Քննություն

3

32/0/0

2 Քննություն

0003/M06.
Արևմտահայերենի
դասավանդման
մեթոդաբանություն

0003/M07.

Հայ սփյուռքի պատմություն

0003/M08.

Հայ նոր և նորագույն
գրականություն

0003/M09.
Աչևելահայ-արմտահայ
գրական առնչությունները

0003/M10.

Հայոց պատմություն (նոր և
նորագույն շրջան)

0003/M11.

Հայկական հարց

3

32/0/0

2 Քննություն

0003/M12.

Հայ մշակույթ

3

32/0/0

2 Քննություն

0003/M13.

Գիտական սեմինար

3

32/0/0

2 Քննություն

0003/M14.

Արևմտահայերենի և արդի

3

32/0/0

2 Քննություն

3

32/0/0

3 Քննություն

վիճակը
հնչյունաբանություն .
բառագիտություն

0003/M15.
Արևելահայերենի և
արևմտահայերենի
համադրման
քերականություն
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0003/M16.

Խոսքի մշակույթ և տեքստի

3

ոճաբանական

32/0/0

3 Քննություն

վերլուծություն

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ԵՊՀ այլ մագիստրոսական
ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու
ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմն
ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝ տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի դասընթացների ցանկից` 24-րդ կիսամյակների ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 9 կերդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը` պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը:
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հայոց պատմություն»
Թվանիշ

1106/M01.
1106/M01.
1106/M02.
1106/M02.
1106/M03.
1106/M03.

Մոդուլ-դասընթաց
Նախամաշտոցյան գիր և
գրականություն
Գերմանիայի արևելյան
քաղաքականությունը և
Հայկական հարցը
Հայաստանը Զաքարյանների
օրոք
Խորհրդային Հայաստանի
տեղն ու դերը հայոց
նորագույն պատմության մեջ
Քաղաքացիական կռիվների
հիմնախնդիրը հայոց
պատմության մեջ
Հայկական հարցը 1918-1923
թթ.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն
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Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Համաշխարհային պատմություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1102/M01.

Գաղութատիրությունը
համաշխարհային պատմության
մեջ /հին աշխարհ, միջնադար,
նոր և նորագույն
ժամանակաշրջան/
ԱՄՆ. պատմություն,
քաղաքական համակարգ,
գաղափարախոսություն
Լուսավորական դարաշրջանը
Եվրոպայում /17-18-րդ դդ./.
սոցիալական միջավայր և
գաղափարախոսություն
Կայսրությունների էվոլյուցիան
ու կերպափոխությունները նոր և
նորագույն դարաշրջանններում
/Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա,
Ռուսաստան, ԱվստրոՀունգարիա/
Տրանզիտիվ
հասարակությունները
միջնադարից նոր
դարաշրջանում /Վեստֆալի,
Վիեննայի և Փարիզի
համակարգերը/
Հասարակաշինական
տեսությունները և պրակտիկան
հետխորհրդային շրջանում
/Կենտրոնական Ասիա/

1102/M01.
1102/M02.

1102/M02

1102/M03.

1102/M03.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն»
Թվանիշ

1101/M 01.
1101/M01.
1101/M02.

Մոդուլ-դասընթաց
Իրանի պատմության
աղբյուրագիտություն և
պատմագրություն
Համակեցություն և կոնֆլիկտ.
Օսմանյան կայսրությունը 1920-րդ դդ.
Այլախոհական շարժումները
ԽՍՀՄ-ում 1960-1980-ական
թթ.
Հարավային ԿովկասՌուսաստան
հարաբերությունները արդի

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն
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Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

1101/M02.

1101/M03.
1101/M03.

փուլում
Ինտեգրացիոն
գործընթացները
հետխորհրդային տարածքում
Կովկասի պատմության
աղբյուրագիտություն և
պատմագրություն

32/0/0

3

3

Քննություն

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Կովկասագիտություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1101/MK01.

Արդի գրական
ադրբեջաներեն-2

1101/MK01.

Արդի գրական վրացերեն-2

1101/MK02.

Արդի գրական
ադրբեջաներեն-3

1101/MK02.

Արդի գրական վրացերեն-3

1101/MK03.

Ազգային և կրոնական
փոքրամասնությունները
Ադրբեջանում

1101/MK03.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

0/32/0

2

Քննություն

3

0/32/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

Ազգային և կրոնական
փոքրամասնությունները
Վրաստանում

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հնագիտություն ևազգագրություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1104/M01.

Հայկական լեռնաշխարհը
մ.թ.ա. 24-9-րդ դդ. (սոցիալմշակութային
ձևափոխումների
դինամիկան ըստ
հնագիտական տվյալների)
Հայ ժողովրդի կենսապահովման մշակույթը
Ավստրալիայի և Օվկեանիայի ժողովուրդների ազգագրություն
Հնագիտական գիտելիքների
պատմություն
Հայ ճարտարապետության
պատմություն
Քաղաքի ազգագրություն

1104/M01.
1104/M02.
1104/M02.
1104/M03.
1104/M03.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

2

Քննություն

3

Քննություն

3

Քննություն

3

3
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32/0/0

32/0/0

6. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Արվեստաբանություն»
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1105/M01.
1105/M01.

Զարդարվեստի հիմունքներ
Վրացահայ կերպարվեստը
18-20-րդ դարերում
Ձեռագրագիտություն
Հին արվեստի տեսական
սզկբունքները
Գեղագիտական
ուսմունքների պատմություն
Հայ տարազի արվեստը

1105/M02.
1105/M02.
1105/M03.
1105/M03.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

7. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Մշակութաբանություն»
Թվանիշ

1107/M01.
1107/M01.
1107/M02.
1107/M02.
1107/M03.
1107/M03.

Մոդուլ-դասընթաց
Էթնոհոգեբանություն
Կիրառական մշակույթ
Ժամանցը և զվարճանքը հայ
մշակույթում
Հռետորական արվեստ
Հայկական Վերածննդի
խնդիրը մշակութաբանության
տեսանկյունից
Հայոց տոնածիսական մշակույթը /ավանդույթ և
արդիականություն/

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

8. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Սփյուռքագիտություն»

Թվանիշ

0003/M01.

Մոդուլ-դասընթաց
Հայ սփյուռքի աշխարհագրություն և

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

2

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

ժողովրդագ-

րություն

0003/M01.

Արևմտահայերենի
քերականություն

0003/M02.

Համաշխարհային
պատմություն
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0003/M02.

Քաղաքակրթությունների
տեսություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

3

32/0/0

3

Քննություն

և

պատմություն

0003/M03.

Սփյուռքահայ
գրականության
խնդիրները

0003/M03.

Ղարաբաղյան
հիմնահարց

9. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հայագիտություն»

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կր
եդիտ

Գրական

0003/M01.

3

տեքստի

Լսար

Կ

անային

իսամ-

ժամ(դ/գ/լ)

յակ

32/0/0

Գնահատ
ման ձևը

1

վերլուծություն

Քննություն
3

Հայ ինքնություն

32/0/0

2

0003/M02.

Քննություն
3

Սփյուռքահայ

0003/M03.

32/0/0

3

Քննություն

գրականության
հիմնախնդիրները
Հայոց ցեղասպանություն

3

32/0/0

3

Արցախյան հիմնահարց

3

32/0/0

3

3

32/0/0

3

3

32/0/0

3

0003/M04.

Քննություն

0003/M05.

Քննություն
Հայաստանի

0003/M06.

Լեռնային

և

Ղարաբաղի

Քննություն

հանրապետությունները
Հայագիտության

0003/M07.

Քննություն

արդի մարտահրավերները
համացանցում

2.2. Հետազոտական կառուցամաս
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝
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գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախոսություն:
Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ,
ամբիոն, կենտրոն և այլն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է մագիստրոսական ծրագրի տվյալ կիսամյակի դասացուցակով: Գիտական սեմինարի
ընթացքում մագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն
կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն, ձևավորվում են գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու հմտություններ։
Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում
է ուսանողի մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի խնդիրներով և կազմվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ։ Այն կազմակերպվում է ուսումնառության 2-րդ, 3-րդ և 4 կիսամյակներում` ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալով:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում`
գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։ Կարող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների շրջանակներում։ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:
Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։
Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապմունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսում։ Այն ևս ունի 3
կրեդիտ աշխատածավալ:
Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում է
4-րդ կիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և պաշտպանության համար
ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ աշխատածավալ։
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է պատմության ֆակուլտետում իրականացվող մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև
լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական
ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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2. Լրացական դասընթացներ
1602/M01. Անգլերեն լեզու – 1

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ , ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ակադեմիական անգլերեն (Academic English), հումանիտար, սոց. գիտությունների, ինչպես նաև տեխնիկական
ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գրավոր և բանավոր խոսքին` գիտական աշխարհի
հետ ազատ շփվելու համար,
2. կկարողանա մասնագիտական երկխոսության մեջ մտնել օտարերկրացի գործընկերների հետ,
3. կկարողանա
պատշաճ
մակարդակով
մասնագիտական
զեկուցում
պատրաստել
և
մասնակցել
միջազգային
գիտոժողովներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գիտական գրավոր խոսքի զարգացում, համառոտագրության ուսուցում (Abstract writing): Թեմա 2՝ Միջազգային գիտաժողովների համար զեկուցում պատրաստելու հիմնական դրույթները: Թեմա 3` Գիտական բանավեճին
մասնակցելու տեխնիկայի ուսուցում (Scientific discussion):
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման
վրա:

3. Ընդհանուր դասընթացներ
0309/M01. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում և ծանոթացնել ուսանողներին նոր ծրագրերին իրենց մասնագիտական հետաքրքրությունների շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պիտի կարողանա. վարժ աշխատել տեքստային փաստաթղթերի հետ, փոփոխել տպիչի և համակարգչի այլ
ակսեսուարների պարամետրները, վարժ կատարել տարբեր գործողություններ
էլեկտրոնային աղյուսակների հետ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ, օգտագործելով բանաձևերը, նախագծել և ստեղծել տվյալների
բազան, ինչպես նաև կազմակերպել տարբեր հարցումներ, ստեղծել հաշվետվություններ, ստեղծել պարզագույն web-կայքերը, օգտագործելով HTML լեզուն:
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Դասընթացի բովանդակությունը.
Թեմա 1 Windows օպերացիոն համակարգը, համակարգչի ակսեսուարներ,
նրանց պարամետրները: Թեմա 2` Microsoft Excel ծրագրի խորացված ուսուցում, ֆիլտրներ, գրաֆիկներ, ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Microsoft Access ծրագրի
ուսուցում, տվյալների բազայի ստեղծում, աղյուսակների փոփոխում, կապերի
ստեղծում, մեկ և մեկից ավելի աղյուսակներում օգտագործվող հարցումներ,
ձևերի և հաշվետվությունների ստեղծում: Թեմա 4` HTML փաստաթղթի ստեղծումը, կառուցվածքը, հիմնական դրույթները և տեգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի
վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է համակարգչի վրա՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

4. Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հայոց պատմություն»
1106/M00. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին լիակատար պատկերացում տալ
հայագիտության մեջ վիճահարույց խնդիրների և հիմնահարցերի մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, որ հայոց պատմության շատ ու շատ խնդիրներ այսօր մեկնաբանվում են միանգամայն այլ կերպ, քան 19-րդ դարում կամ 20-րդ դարի
սկզբին: Կիմանա, որ Հայոց պատմության կարծես թե հիմնովին լուսաբանված շատ խնդիրներ պահանջում են նոր քննություն և լուսաբանություն,
2. կհասկանա, որ հայագիտությունը մշտապես զարգացող բնագավառ է և
նրա զարգացմանը զուգընթաց Հայոց պատմության շատ հարցեր կարող
են ունենալ այլ լուծումներ և պատասխաններ,
3. կկարողանա հայագիտության արդի զարգացման մակարդակին համահունչ պատասխանել Հայոց պատմության առջև ծառացած խնդիրներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայոց պատմության պարբերացման հիմնահարցը: Թեմա 2՝
Ռուսաստանի խաղացած դերը հայ ժողովրդի պատմական ճակատագրում:
Թեմա 3՝ Հայ քաղաքական կուսակցությունների գնահատման հարցի շուրջ:
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Թեմա 4՝ Հայոց եկեղեցու դերը պատմության մեջ: Թեմա 5՝ Հայկական հարցը,
ծագումը, բովանդակությունը, պարբերացումը: Թեմա 6՝ Հայոց ցեղասպանության
հարցը պատմագրության մեջ. ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը: Թեմա
7՝ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման շուրջ: Թեմա 8՝ Խորհրդային Հայաստանի պատմական դերի գնահատության հարցի շուրջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M01. Հայոց ազգային գաղափարախոսությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Հայոց ազգային գաղափարախոսության ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը մարտահրավերներին դիմակայելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Հայոց ազգային գաղափարախոսության պատմությունը,
2. կհասկանա, որ Հայոց ազգային գաղափարախոսությունը միջոց է ազգային անվտանգության հայեցակարգը մշակելու համար,
3. կկարողանա ներկայացնել ազգային գաղափարախոսության բաղադրիչները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ազգային գաղափարախոսության ակունքները. էությունը: Թեմա 2՝
Ազգային գաղափարախոսության բովանդակությունը: Թեմա 3՝ Ազգայնականության էությունը և նշանակությունը: Թեմա 4՝ Ազգայնամոլության /շովինիզմ/
էությունը: Թեմա 5՝ Հայոց ազգային գաղափարախոսության ձևավորման աշխարհաքաղաքական գործոնները: Թեմա 6՝ Հայոց ազգային գաղափարախոսության
բաղկացուցիչ հիմնադրույթները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1106/02. Հայ-ռուսական հարաբերությունները և Ռուսաստանի հայ
գաղթօջախները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հայ-ռուսական առնչությունների
պատմությունը հայ գաղթաշխարհի պատմության համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Ռուսաստանի հայ համայնքների ձևավորման և պատմության
հիմնական փուլերը,
2. կհասկանա Ռուսաստանի դերը հայ ժողովրդի, հայ գաղթաշխարհի
պատմության մեջ,
3. կկարողանա ճիշտ հասկանալ հայության վիճակն արդի Ռուսաստանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայ գաղթաշխարհի ձևավորման և պատմության հիմնական փուլերը: Թեմա 2՝ Հայկական առաջին համայնքները Կիևյան Ռուսիայում: Թեմա 3՝
Պետրոս 1-ինի և Եկատերինա 2-րդի քաղաքականությունը հայերի հանդեպ: Նոր
Նախիջևանի և Գրիգորիոպոլիսի հիմնումը: Թեմա 4՝ Հայկական համայնքների և
ավանների ստեղծումը Հյուսիսային Կովկասում և Ռուսաստանի հարավում:
Թեմա 5՝ Մոսկվայի և Ս. Պետերբուրգի հայ համայնքները: Լազարյանների կրթամշակութային գործունեությունը: Թեմա 6՝ Ռուսաստանի արևելյան քաղաքականությունը և հայ ազատագրական շարժումները: Թեմա 7՝ Հայերը Վրաստանում և
Ադրբեջանի տարածքում: Թեմա 8՝ Հայերը Ռուսաստանի Դաշնությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M03. Հայ-թուրքական հարաբերությունները 1878 թ. մինչև մեր օրերը (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հայ-թուրքական
հարաբերությունները 1878 թ-ից սկսյալ,բացահայտելով էությունը,
առանձնահատկությունները և քաղաքական նշանակությունը, ինչպես նաև
գնահատելու այդ հարաբերությունների մնայուն ազդեցությունը
տարածաշրջանի ներքին և արտաքին զարգացումներում :
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. համակողմանի գիտելիքներ հայ-թուրքական հարաբերությունների
շուրջ,
2. հայկական հարցի վերաբերյալ արդիական գնահատականներ,
3. թուրք
ազգային
գաղափարախոսության,
վերջինիս
հակահայ
ուղվածության վերաբերյալ գիտելիքներ,
4. կարող
է
որոշակի
հետևություններ
անել
հայ-թուրքական
հարաբերությունների կոնտեքստում
Մեծ տերությունների վարած
քաղաքականության շուրջ:
Բովանդակությունը.
Հայ-թուրքական հարաբերությունների բնույթն ու հիմնական փուլերը: Հայթուրքական հարաբերությունների ընդհանուր
տիպաբանությունն ու
բնութարիչները: Հարաբերությունները Օսմանյան կայսրության վերելքի
շրջանում:
Հայ-թուրքական
հարաբերությունները
Արևելյան
հարցի
վերաբացման ժամանակ: Ցեղասպանությունն իբրև հայկական հարցի լուծման
թուրքական տարբերակ:Հայ-թուրքական հարաբերությունները 1918-1923թթ.:
Հայկական հարցը հետպատերազմյան քաղաքական վայրիվերումների
շրջանում.Սևրից-Լոզան: Հայ-թուրքական հարաբերությունների
ներկա
զարգացումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M04. Հայոց հնագույն և հին պատմության հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին լիակատար պատկերացում տալ այդ
պատմաշրջանի
մասին
պատմագիտության
մեջ
գոյություն
ունեցող
վիճահարույց խնդիրների և հիմնահարցերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, որ հայոց պատմության բազմաթիվ խնդիրներ այսօր
մեկնաբանվում են միանգամայն այլ կերպ, քան որ վաղ անցյալում:
2. Կիմանա, որ հայոց պատմության բազմաթիվ խնդիրներ, որ թվում էին
հիմնովին լուսաբանված, այսօր կարիք ունեն նոր քննության և լուսաբանության:
3. Կկարողանա հայագիտության արդի զարգացման մակարդակին
համահունչ պատասխանել հայոց պատմության առջև ծառացած խնդիրներին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝
Ներածություն:Թեմա 2՝
Հայերի միգրացիոն տեսության
քննադատությունը:
Թեմա
3՝
Հայկյաններ
և
Արարատյան
թագավորությունը:Թեմա 4՝ Քրիստոնեության հռչակումը պետական կրոն:
Թեմա 5՝ Պայքար կենտրոնացված պետականության համար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M05. Կիլիկիայի հայկական պետությունը և Մերձավորարևելյան
տարածաշրջանը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել գիտելիքներ հայ ժողովրդի
պատմության կարևորագույն դարաշրջաններից մեկի` Կիլիկյան Հայաստանի
մասին: Ստեղծված լինելով բուն Հայաստանից դուրս Կիլիկյան Հայաստանում
խաչաձևում էին հայկական, բյուզանդական, արևմտաեվրոպական սոցիալ-քաղաքական ու մշակութային կառույցների հատկանիշները, ուստի Կիլիկյան
Հայաստանի պատմության ուսումնասիրությունը անհրաժեշտ է հայոց պատմության այդ շրջափուլը ճիշտ հասկանալու և արժեվորելու համար: Կիլիկյան Հայաստանը որպես միջնադարյան հայոց պետականության վերջին տիպ խոր
ազդեցություն թողեց հայ հասարակության քաղաքական գիտակցության վրա և
նոր հատկանիշներով հարստացվեց նրա պատմական հիշողությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող կարևորագույն իրադարձությունների, մասնավորապես սելջուկ-թուրքական նվաճումների,
խաչակրաց արշավանքների հայկական քաղաքական կազմավորումների առաջացման վերաբերյալ,
2. կհասկանա Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցած քաղաքական տեղաշարժերի պատճառները, Ռուբինյան իշխանության առաջացման պատմական անհրաժեշտությունը և հայկական պետականության ստեղծման
գործընթացները,
3. կկարողանա վերլուծել Կիլիկիայում ստեղծված հայկական պետականության տիպաբանության հիմնախնդիրները, հայոց մշակութային, սոցիալ-քաղաքական կյանքում ձևավորված նոր իրողությունները, ինչպես
նաև հայ-բյուզանդական և հայ-արևմտաեվրոպական փոխհարաբերությունները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում և Կիլիկիո հայոց պետությունը
Թեմա 2՝ Ռազմաքաղաքական իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում և Կիլիկյան
Հայաստանը XII դ. II կեսին: Թեմա 3՝ Կիլիկիո Հայոց պետությունը մոնղոլների և
մամլուքների միջև: Թեմա 4՝ Սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները և պետական կարգը Կիլիկյան Հայաստամում: Թեմա 5՝ Կիլիկյան Հայաստանը
քրիստոնեա-մահմեդական քաղաքակրթությունների հոլովույթում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M06. Հայաստանի Հանրապետության ներքին և արտաքին
քաղաքականությունը 1918-1920 թթ. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է 1918-1921 թթ. Հայոց պատմությունը ներկայացնել
նոր հայտնաբերված փաստաթղթերի մեկնաբանությամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա նախկին խորհրդային պատմագրության սխալների և նոր հայտնաբերված փաստաթղթերի մասին,
2. կհասկանա պատմության միակ չափանիշը ճշմարտությունն է, ուստի
նորովի կմեկնաբանի այդ շրջանի պատմությունը,
3. կկարողանա ճիշտ և օբյեկտիվ եզրահանգումներ կատարել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետության հռչակման նախօրյակին: Թեմա 2՝ Հայաստանը 1918 թ. հունվար-մայիս ամիսներին: Թեմա 3՝ Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը: Թեմա 4՝ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը 1918 թ. նոյեմբերի 4-ից մինչև 1920 թ.
սեպտեմբեր: Թեմա 5՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական քաղաքականությունը: Թեմա 6՝ ՀՀ արտաքին քաղաքականությունը 1920 թ.
թուրք-հայկական պատերազմի շրջանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M07. Հայոց պատմությունը և նրա կեղծարարները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել <<Հայոց պատմությունը և նրա
կեղծարարները>> քաղաքականության և հասարականության կյանքում, ինչպես
նաև՝ ընդլայնել մասնագիտական մտածելակերպը և գիտելիքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները`
1.կիմանան Ադրբեջանի և ծախու պատմաբանների գործունեությունը, հայ
ժողովրդի պատմությոան ասպարեզում, վարող նրա դեմ պատմահոգեբանական
պատերազմ: կեղծարարության ենթարկվող հայագիտության հայեցակարգային
մոտեցումները և այլն:
2.կտիրապետեն ցանկացած գործունեությունը՝ մանկվարժական, գիտական և
հասարակական ասպարեզներում համադրել պատմական գիտելիքները
պատմական միֆերի ստեղծման և մերկացման տեխնոլոգիայի հետ՝ ելնելով
հայագիտության դիրքերից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ադրբեջանի զեղծարարության րնդհանուր բնութագիրրը”, Թեմա 2՝
Տեսություններ Հայ ժողոդրդի ծագման մասին, Թեմա 3՝ Միֆեր Հայոց եկեղեցու
մասին, Թեմա 4՝ Ազգային ապրելակերպը, Թեմա 5՝ Արևելյան Հայաստանի
միացումը Ռուսաստանին,
Թեմա 6՝ Հայկական մարզը
և
առասպելաբանությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M08. Հայկական ինքնություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրատուրայի ունկնդիրներին ծանոթացնել
<<ինքնություն>>, <<ազգային ինքնություն>> և <<հայկական ինքնություն>> հասկացություններին: Դասընթացի շրջանակներում քննարկվում են ինքնության
տեսակները, ինքնության դրսևորման ձևերը, ինքնության բաղադրիչները և ցուցիչները: Հիմնակական ուշադրությունը դարձվում է հայկական ինքնության վեր-
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լուծության վրա, դիտարկվում են հայկական ինքնության պատմական հարացույցները, ազգային վարքագծի ընդհանրական ձևերը, ազգային խորհրդանիշները, ավանդույթները, ազգային ինքնության արխետիպային և իրադրային դրսևորումները, ազգային բնավորության, խառնվածքի, մտածելակերպի և վարքագծի յուրահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա <<ազգային ինքնություն>> և <<հայկական ինքնություն>> հասկացությունների բովանդակությունը, կառուցվածքը, ինքնության դրսևորման ձևերը, ինքնության պատմական հարացույցները, հայոց բնավորության, խառնվածքի, մտածելակերպի և վարքագծի յուրահատկությունները,
2. կհասկանա հայոց ինքնության ձևավորման բնապատմական և սոցիոմշակութային գործոնների, ազգային մտածելակերպի և վարքագծի
յուրահատկությունները, հայոց ինքնության դրսևորման ձևերի և արդի
ինքնութենական խնդիրների էությունը,
3. կկարողանա պատմամշակութային հարցերը դիտարկել ազգային ինքնության համատեքստում, համեմատություն անցկացնել տարբեր ազգային ինքնությունների միջև, գնահատել ազգային ինքնության վերաբերյալ
տեսակետները, ձևակերպել ինքնության արդիականացման խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` <<Ինքնություն>> և <<ազգային ինքնություն>> հասկացությունները: Ինքնության տեսակները, բաղադրիչները և ցուցիչները: Ինքնության մեկնաբանությունները: Ինքնության առասպելականացման ձևերը:
Թեմա 2` Ազգային ինքնության ձևավորման բնապատմական և սոցիոմշակութային նախադրյալները: Ինքնության արխետիպային և իրադրային
գործոնները: Թեմա 3` Հայկական ինքնություն: Ազգային մենտալիտետի, հայոց բնավորության և խառնվածքի բնորոշ գծերը: <<Կոլեկտիվ հիշողության>>
կառուցվածքը և մեխանիզմները: Հայոց վարքագծի կարծրատիպերը: Թեմա
4` Հայոց ինքնության դրսևորումները: Ինքնությունը առասպելներում, էպոսում, պատմագրության և գրականության մեջ: Թեմա 5` Հայոց մշակութային
և քաղաքական ինքնության յուրահատկությունները: Ազգային սիմվոլներ:
Թեմա 6` Հայոց պատմության փիլիսոփայությունը ինքնության համատեքստում: Հայոց ինքնության հեթանոսական և քրիստոնեական մոդելները:
Թեմա 7` Ցեղասպանության երևույթը հայոց ինքնության մեջ: Սփյուռքահայության ինքնության պահպանման խնդիրները: Թեմա 8` Հայերը հայերի մասին /Մովսես Խորենացի, Խաչատուր Աբովյան, Գարեգին Նժդեհ, Կոստան
Զարյան, Դերենիկ Դեմիրճյան, Հակոբ Պողոսյան, Հայկ Ասատրյան և այլք/:
Թեմա 9` Օտարները հայերի մասին: Ազգային ինքնությունների համեմատական վերլուծություն: Թեմա 10` Հայկական ինքնության խնդիրները
ժամանակակից փուլում: Ինքնության արդիականացման նախագծերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M09. Հայաստանի պատմական ժողովրդագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Հայաստանի էթնոժողովրդագրական պատկերի
ուսումնասիրությունը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Հայաստանի ժողովրդագրական զարգացումների ընդհանուր
միտումները,
2. կհասկանա, որ Հայաստանը մշտապես ենթարկվել է էթնոկրոնական վերակերպումների,
3. կկարողանա ներկայացնել ժողովրդագրական գործընթացների միտումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայկական լեռնաշխարհը մարդու և հայերի բնօրրան: Հնդեվրոպացիների նախահայրենիքի հիմնահարցը: Հնագույն հայկական ցեղերը, ցեղային
միությունները և պետական կազմավորումները /Ք.ա. 3-2-րդ հազարամյակներ/:
Հնագույն հայկական /Արարատյան/ թագավորությունը: Թեմա 2՝ Ժողովրդագրական և էթնիկական տեղաշարժերը Ք.ա. 1-ին հազարամյակի սկզբին: Վանի
թագավորության դերն ու նշանակությունը Հայաստանի ժողովրդագրության
պատմության մեջ: Օտար էթնիկական տարրերի /կիմմերներ, սակ-սկյութներ,
սարմատներ, թրակացիներ և այլն/ ներթափանցումը Հայաստան: Մասնակցությունը հայ ժողովրդի կազմավորման գործընթացին: Թեմա 3՝ Ժողովրդագրական
իրավիճակը Հայաստանում Ք.ա. 6-2-րդ դդ.: Արտաշես Ա-ի հողահավաքի քաղաքականությունը և հետևանքները: Ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում
Ք.ա. 3-1-ին դարերում: Տիգրան Մեծի տերությունը և հայ ժողովրդի էթնիկական
տարածքի ընդլայնումը: Թեմա 4՝ Ժողովրդագրական իրավիճակը Ք.հ. 1-4-րդ
դարերում: Սասանյան Պարսկաստանի կողմից կազմակերպված հայերի բռնագաղթերը և հայկական առաջին գաղթօջախների ձևավորումը: Մեծ Հայքի 387 թ. և
591թ բաժանումները և դրանց ժողովրդագրական հետևանքները: Էթնիկական
տեղաշարժերը 5-8-րդ դարերում: Թեմա 5՝ Արաբական նվաճումը: Էթնիկական
տեղաշարժերը 7-9-րդ դարերում և օտարացեղ իշխանությունների հանդես գալը
Հայաստանի տարածքում: Դրա հետևանքները: Հայոց պետականության անկումը
11-րդ դարում: Էթնիկական և ժողովրդագրական հետևանքները: Թեմա 6՝ Բյուզանդիայի քաղաքականությունը և հայերի զանգվածային գաղթը կայսրության
արևելյան նահանգներ /Փոքր Հայք, Կապադովկիա-Գամիրք, Կիլիկիա, Ասորիք և
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այլն/: Հայկական գաղթաշխարհի ընդլայնումը: Ժողովրդագրական և էթնիկական
իրավիճակը Կիլիկիայի հայկական պետությունում /11-14-րդ դդ./: Թեմա 7՝ Էթնիկական տեղաշարժերը 12-15-րդ դդ.: Թյուրքական և քրդական ցեղերի ներթափանցումը Հայաստան, դրա հետևանքները: Էթնիկական տեղաշարժերը և
ժողովրդագրական իրավիճակը Հայաստանում 16-17-րդ դդ.: Շահ Աբաս 1-ինի
կազմակերպած հայ բնակչության մեծ բռնագաղթը /1604-1605թթ./ և դրա հետևանքները: Թեմա 8՝ Հայկական գաղթավայրերը16-17-րդ դդ.: Թեմա 9՝ Ժողովրդագրական իրավիճակը և էթնիկական տեղաշարժերը Հայաստանում 18-րդ
դարում և 19-րդ դարի սկզբին: Հայ բնակչության տեղաշարժերը Արևելյան Հայաստանի Ռուսական կայսրությանը անցած շրջաններ: Դրանց հետևանքները:
Թեմա 10՝ Ժողովրդագրական իրավիճակը և էթնիկական տեղաշարժերը 19-րդ
դարի 2-րդ կեսին: Համիդյան ջարդերի հետևանքներն Արևմտյան Հայաստանի
ժողովրդագրության վրա: Էթնիկական տեղաշաժերը 20-րդ դարի առաջին 20ամյակին: Մեծ Եղեռնը և դրա հետևանքները: Հայ Սփյուռքի ձևավորումը: Թեմա
11՝ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը /1918-1920 թթ./: Էթնիկական տեղաշարժերը և ժողովրդագրական իրավիճակի փոփոխությունները: Թեմա 12՝ Ժողովրդագրական իրավիճակը ՀԽՍՀ-ում /1920-1988 թթ./: Սփյուռքահայերի ներգաղթի երեք փուլերը /1921-1936/, 1946-1948/, /1950-70-ական թթ./: Դրանց արդյունքներն ու հետևանքները: Թեմա 13՝ Հայ Սփյուռքը 1988-2005 թթ.: Թեմա 14՝ ՀՀ
առաջին մարդահամարը /2001 թ./: Հիմնական ցուցանիշները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M10. Արցախյան հիմնախնդիրը և նրա զարգացումները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Արցախյան հիմնախնդրի ամբողջական պատմությունը 1915 թվականից մինչև մեր օրերը: Բացահայտել Ադրբեջանի
իշխանությունների կողմից արցախահայության իրականացրած ազգային խտրականության, ճնշման ու հալածանքի քաղաքականությանունը, որը պատճառ
դարձավ Արցախյան շարժման վերաբացմանն 1988 թվականին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա 1921թ. հուլիսի 5-ի Կովկասյան բյուրոյի անօրինական որոշման
պատմությունը, որի արդյունքում Արցախը հայտնվեց Ադրբեջանի ԽՍՀ
կազմում, որի հետ հաջորդ տասնամյակների ընթացքում արցախահայությունը այդպես էլ չհամակերպվեց,
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2.

կհասկանա, որ պատմական Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, և նրա միակ նպատակն է Մայր հայրենիքի հետ վերամիավորումը,
3. կկարողանա օբյեկտիվ և գիտական գնահատական տալ արցահայության
ազգային-ազատագրական պայքարին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արցախը 1918-1923 թթ.: Թեմա 2՝ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար
Մարզը խորհրդային իշխանության տարիներին: Թեմա 3՝ Արցախյան շարժման
նոր փուլի սկիզբը /1988 թ. փետրվարի 20/: Թեմա 4՝ Արցախյան ազգային-ազատագրական շարժման նենգափոխումը ԽՄԿԿ Կենկկոմի քաղբյուրոյի և կենտրոնական մամուլի ու ԶԼՄ-ների կողմից: Թեմա 5՝ Ազգային-ազատագրական
պայքարի զինված փուլը, Շուշիի ազատագրումը: Թեմա 6՝ Ղարաբաղյան բանակի հաղթանակը և զինադադարի կնքումը /1994 թ. մայիս/: Թեմա 7՝ Պատմության ֆակուլտետի սաները Արցախյան ազատամարտում: Թեմա 8՝ Արցախյան
հիմնախնդրի միջազգայնացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M11. Հայ Սփյուռքի պատմության հիմնախնդիրը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ծանոթացնել արդի Սփյուռքի հիմնախնդիրներից մի քանիսին: Ժամանակակից Սփյուռքում առկա են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք տարբեր պատճառներով լուծում չեն ստացել,
սակայն որոնք շարունակում են հուզել Սփյուռքի հասարակական-քաղաքական
շրջաններին: Ինչպես օրինակ եկեղեցական պառակտումը, ազգային միասնական ճակատի բացակայությունը, կուսակցությունների և տարբեր կազմակերպությունների երկփեղկվածությունը և վերջապես Հայրենիք - Սփյուռք հարաբերությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա այսօր Սփյուռքում առկա հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարման կամ լուծման հնարավոր տարբերակները,
2. կհասկանա, որ Սփյուռքը դա միատարր, միակազմ հասարակություն չէ,
որ այն բաժանված է ոչ միայն սերնդային ու ծագումնաբանական
ընդհանրություններով, այլ նաև ժամանակաշրջանով,
3. կկարողանա դասընթացի յուրացման արդյունքում ճիշտ կողմնորոշվել
Սփյուռքի ժամանակակից պատմության հարցերի լաբիրինթոսում:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արդի Սփյուռքի կազմավորումը. հայերի տեղաբաշխումը ժամանակակից աշխարհում: Թեմա 2՝ Սփյուռքահայ հիմնական գաղթավայրերը` Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Սիրիա, Լիբանան, Իրան, Գերմանիա, Թուրքիա և այլն: Թեմա 3՝ Եկեղեցին արդի Սփյուռքում: Թեմա 4՝ Կուսակցությունները և հասարակական կազմակերպությունները: Թեմա 5՝ Մշակութային խնդիրները:
Թեմա 6՝ Հայ Դատի համար պայքարը և դրա հանձնախմբերը: Թեմա 7՝ Հայրենիք
- Սփյուռք հարաբերությունները: Թեմա 8՝ Սփյուռքի հեռանկարը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M12. Արխիվագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին արխիվային փաստաթղթերից
օգտվելու, արխիվային փաստաթղթերից ստացված տեղեկությունները գիտական
աշխատանքում օգտագործելու հմտությունների զարգացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա արխիվային փաստաթղթերից օգտվելու և դրանք գիտական աշխատանքում օգտագործելու հմտությունները,
2. կհասկանա արխիվային փաստաթղթերում պարունակող տեղեկությունների կարևորը երկրորդականից տարբերելը,
3. կկարողանա գիտական աշխատանքում օգտվել ինչպես արխիվային,
այնպես էլ մամուլում և գիտական գրականությունում եղած տեղեկությունները և դրանց համեմատումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արխիվագիտության առարկան և հիմնական հասկացությունները:
Արխիվային գործը Հայաստանում և արտասահմանում: Թեմա 2՝ Արխիվային
գործի մասին ՀՀ օրենսդրությունը: Արխիվների մատչելիությունը: Թեմա 3՝ Արխիվային համակարգը Հայաստանում և արտասահմանում: Հայագիտական նյութերը արտասահմանյան արխիվներում: Թեմա 4՝ Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուն, փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը:
Թեմա 5՝ Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի համալրումը, պահպանումը և հաշվառումը:Թեմա 6՝ Արխիվային տեղեկատու-որոնողական միջոցները` արխիվային ցուցակներ, քարտարաններ, ուղեցույցեր, արխիվային փաստաթղթերի տեսություններ, արխիվային ցուցիչներ, պատմական տե-

–348
–

ղեկանքներ: Թեմա 7՝ Արխիվային գործի տեղեկատվայնացում: Ինքնաշխատ տեղեկատու-որոնողական միջոցները: Թեմա 8՝ Փաստաթղթերի նկարագրումը և
արխիվային ֆոնդը: Թեմա 9՝ Հայաստանի Հանրապետության արխիվային հավաքածուի մատչելիությունը և օգտագործումը: Թեմա 10՝ Օգտագործողին տեղեկատվական ապահովումը: Թեմա 11՝Արխիվի ընթերցասրահի աշխատանքը: Արխիվային փաստաթղթերի օգտագործումը գիտահետազոտության նպատակով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M13. Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը /1991-2006 թթ./ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ներկայացնել
արդի
ժամանակահատվածում Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջացման
պատճառները, անկախության հռչակման ու պետականության կայացման
գործընթացը, բացահայտել պետական կառավարման, պետաիրավական ու
վարչական բարեփոխումների արդյունքները, ցույց տալ
նորանկախ
հանրապետության
ներքին
դրությունը,
սոցիալ-տնտեսական
քաղաքականությունը, ներկայացնել հանրապետության հասարա-քաղաքական
կյանքը, հայրենիք-սփյուռք առնչություները անկախ տարիներին, ինչպես նաև
արցախյան շարժման վերազարթոնքը,պատերազմական գործողությունների
ընթացքը 1991-1994թթ. ԼՂՀ հռչակման ու կայացման գործընթացը, Արցախյան
հարցի քննարկվելը միջազգային ատյաններում և դրանց արդյունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա Հայաստանի երրորդ հանրապետության ձևավորման և զարգացման պատմությունը,
2. կհասկանա ժամանակաշրջանի օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ճիշտ եզրահանգումներ և վերլուծություններ կատարել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայաստանի անկախության հռչակումը և պետականության կայացումը: Թեմա 2՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքին դրությունը: Թեմա 3՝
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 4՝ Հասարակական-քաղաքական կյանքը: Թեմա 5՝ Հայկական Սփյուռքը 1991-2003 թվականներին: Թեմա 6՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը (1991-2004 թթ.):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M14. Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ
դարի սկզբին (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է առավել համակողմանի ուսումնասիրել 19-րդ
դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբի ազգային-ազատագրական պայքարը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հայ ազատագրական պայքարի գաղափարական ակունքները,
հայոց ազատամարտի յուրահատկությունները և զարգացման հիմնական
փուլերը,
2. կհասկանա, որ հայոց ազատամարտին բնորոշ է եղել պայքարի ձևերի
բազմազանությունը,
3. կկարողանա օբյեկտիվորեն և անաչառ գնահատել ազատագրական պայքարի ընթացքում քաղաքական կուսակցությունների որդեգրած գործելակերպը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բեռլինի կոնգրեսի պատմական դասերը: <Երկաթե շերեփի> կարգախոսը: Թեմա 2՝ Հայ ազգային-քաղաքական կուսակցությունները ազատագրական զինված պայքարի կազմակերպիչներ: Թեմա 3՝ Ազգային-ազատագրական
զինված պայքարի առաջին փուլը: Թեմա 4՝ Ազատամարտի նոր մարտավարության որոնման ուղիներում: Թեմա 5՝ Ազգային-ազատագրական պայքարի նոր
մարտավարությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M15. Հայագիտության արդի մարտահրավերները համացանցում
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
համացանցում
Հայագիտության
հիմնախնդիրների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունն արդի մարտահրավերներին դիմակայելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա համացանցում Հայագիտության արդի մարտահրավերների
հնարավոր ողջ շրջանակը, Հայագիտության արժեքները ներկայացնող
հայկական և հայամետ կայքերի, հակահայկական կայքերի
համացանցային գործունեության պատմությունը,
2. կհասկանա, որ համացանցում Հայագիտության արդի մարտահրավերների ուսումնասիրությունը տեղեկատվական անվտանգության
հայեցակարգի կարևոր հենակետերից է, ինչպես նաև ազգային
անվտանգության հայեցակարգի տեսանկյունից կարևոր բաղադրիչ
մաս,
3. կկարողանա կիրառել համացանցում Հայագիտության արժեքների
ներկայացմանը նպաստող բաղադրիչները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն, Թեմա 2` Ինտերնետ /Interconnected Networks/համացանց /World Wide Web/: Թեմա 3` Համացանցային կայք /Website/: Թեմա
4`Բլոգ-բլոգոսֆերա / blog – blogosphere/: Թեմա 5` Վիկի կայքեր / Wiki Websites/:
Թեմա 6` Սոցիալական ցանցը համացանցում: Թեմա 7` Համացանցի որոնողական համակարգը, կայքերի շտեմարաններ և պորտալներ: Թեմա 8` Տեղեկատվական պատերազմ: Թեմա 9` Քարոզչություն: Թեմա 10` Հայագիտությունը համացանցային քարոզչության դաշտում: Թեմա 11` Հայագիտությունը տեղեկատվական պատերազմի դաշտում: Թեմա 12` Հայոց ցեղասպանության խնդիրը
համացանցում: Թեմա 13` Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը համացանցում: Թեմա 14` Թուրքական և ադրբեջանական կողմերի սեփական պատմությունը կեղծելու փորձերը համացանցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M16. Հայոց պետականության զարգացման փուլերն ու
առանձնահատկությունները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տեսական և փաստական հարուստ
գիտելիքներ հաղորդել հայկական պետականության կազմավորման և զարգացման հիմնական փուլերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, որ իր բազմադարյան պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդը ունեցել է զարգացած պետականություն և որ հայկական պետությունները դասակարգվում են ըստ ժամանակային և հասարակարգային փուլերի,
2. կհասկանա, որ պետությունը ծնունդ է առել Հայաստանում հասարակական-տնտեսական բարձր զարգացման արդյունքում, որ այն իրականացրել է հայ ժողովրդի ձևավորումը և որ պետության պահպանումը պահանջել է հասարակության բոլոր ուժերի միասնությունը,
3. կկարողանա բացատրել, թե ինչու է հայ ժողովուրդը վերջին դարերում
զրկված եղել պետականությունից, ինչպես է նա կարողացել վերականգնել իր պետությունը 20-րդ դարի սկզբին և կկարողանա բացատրել, որ
ազգային պետականությունը ժողովրդի հարատևման ամենագլխավոր
նախապայմանն է:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պետական-քաղաքական հանրությունների կազմավորման և զարգացման ընթացքը Հայկական լեռնաշխարհում /մ.թ.ա. 3-2-րդ հազարամյակներ/:
Թեմա 2՝ Հայաստանում առաջին միասնական պետության` Արարատյան թագավորության հիմնադրման և զարգացման ընթացքը /մ.թ.ա. 9-6-րդ դարեր/: Թեմա 3՝
Երվանդունիների թագավորությունը /մ.թ.ա. 6-3-րդ դարեր/: Թեմա 4՝ Հայկական
թագավորությունների անկախության վերականգնումը: Արտաշեսյան արքայատան հաստատումը Մեծ Հայքում: Թեմա 5՝ Արշակունիների թագավորությունը
Մեծ Հայքում /1-5-րդ դարեր/: Թեմա 6՝ Ազատագրական պատերազմները 5-րդ
դարում: Թեմա 7՝ Հայաստանը 6-7-րդ դարերում: Թեմա 8՝ Հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարն արաբական տիրապետության դեմ 8-9-րդ դարերում:
Թեմա 9՝ Զաքարյանների իշխանությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Համաշխարհային պատմություն¦
1102/M00. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել պատմության հիմնախնդիրների տեղը, դերը և նշանակությունը արդի հումանիտար գիտությունների մեջ: Պատմական աշխարհագրությունը որպես մասնագիտական արդիականության հիմնախնդրի ուսումնասիրության ձև: Նրա ծագումն ու զարգացումը
(Հեկատեոս Միլեթացուց մինչև Պլինիոս և Պտղոմեոս): Համընդհանրացման
քաղաքականությունը որպես մասնագիտական արդիականության հիմնախնդրի
նոր տարատեսակ: Հելլենիստական համընդհանրացումը Ասիայում և նրա զարգացման ուղիները (օրենսդրությունից մինչև երկլեզվություն և պետական կառավարման համակարգերը):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, թե ինչպիսին է կապը հասարակության տարբեր դարաշրջանների միջև մասնագիտական արդիականության հիմնախնդիրների
տեսանկյունից,
2. կհասկանա մասնագիտության արդիականության հիմնախնդրի կապը
մյուս պատմագիտական օժանդակ գիտությունների հետ (պատմական աշխարհագրություն, լեզվագիտություն, պատմաօրենսդրություն և այլն),
3. կկարողանա ավելի խորը և շրջահայաց գիտելիքներ ունենալ
պատմական գործընթացները
ուսումնասիրելիս և դրանք վերլուծության
ենթարկելու ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մասնագիտության արդիականության հիմնախնդիր հասկացությունը: Թեմա 2՝ Մասնագիտական արդիականության հիմնախնդրի սկզբնաղբյուրները և պատմագրությունը: Թեմա 3՝ Հեկատեոսյան պատմական աշխարհագրությունը և մասնագիտական արդիականության հիմնախնդիրները: Թեմա 4՝
Ստրաբոնի, Պլինիոսի և Պտղոմեոսի պատմա-աշխարհագրական տեսությունները որպես մասնագիտական արդիականության հիմնախնդրի դրսևորման ձև:
Թեմա 5՝ Հելլենիզմը որպես մասնագիտական արդիականության հիմնախնդրի
ուսումնասիրության նոր երևույթ: Թեմա 6՝ Քաղաքաշինության վերելքն Առաջավոր Ասիայում որպես համընդհանրացման կողմերից մեկը: Թեմա 7՝ Օրենսդրությունը և համընդհանրացումը արևելքի և արևմուտքի միջև: Թեմա 8՝ Երկլեզվությունը Առաջավոր Ասիայում: Թեմա 9՝ Կատոյկիզացիան որպես նոր երևույթ
համաշխարհային պատմության մեջ: Թեմա 10՝ Համընդհանրացման գործընթացները հելլենիստական պետությունների համակարգում (Եգիպտոս, Սելևկյան
թագավորություն, Հնդկաստան, Չինաստան, Արտաշիրյան Հայաստան):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M01. Պատմական ժողովրդագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ընդհանուր տեղեկություններ հաղորդել պատմական ժողովրդագրության վերաբերյալ, ցույց տալ վերջինիս զարգացման փուլերը և առանձնահատկություններն ըստ առանձին երկրների կամ
աշխարհամասերի:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.կիմանա պատմական ժողովրդագրունթան էությունը,
2.կհասկանա ժողովրդագրական գործընթացները,
3.կկարողանա վերլուծել պատմական և արդի ժողովրդագրական միտումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատմական ժողովրդագրությունը և նրա նպատակը: Թեմա 2՝ Ժողովրդագրական իրավիճակը նախապատմական ժամանակաշրջանում: Թեմա 3՝
Ժողովրդագրական իրավիճակը հին աշխարհում: Թեմա 4՝ ժողովրդագրական
իրավիճակը անտիկ աշխարհում: Թեմա 5՝ Ժողովրդագրական տեղաշարժերը
միջնադարում: Թեմա 6՝ Ժողովրդագրական իրավիճակը աշխարհում նոր ժամանակներում: Թեմա 7՝ Աշխարհի ժողովրդագրական պատկերը 19-րդ դ.: Թեմա 8՝
Ժողովրդագրական իրավիճակը 20-րդ դարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M02. Կոնֆլիկտները և կոմպրոմիսները 1918-2000 թթ. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել առարկայական գիտելիքներն 20-րդ դարում տեղի ունեցած կոնֆլիկտների, դրանց վերաբերյալ առկա կարծիքների և կոմպրոմիսների վերաբերյալ: Առարկայի լավ իմացությունը
հատկապես կարևորվում է նրանով որ վերոհիշյալ կոնֆլիկտների զգալի մասը
կոնֆլիկտայնությունը պահպանել են նաև մեր օրերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոնֆլիկտների նախապատմությունը և պատմությունը,
2. կհասկանա կոնֆլիկտների կոմպրոմիսների էությունը,
3. կկարողանա առարկայորեն հասկանալ ներկայիս կոնֆլիկտների էությունը և դրանց լուծման ուղիները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ <<Կոնֆլիկտ>> հասկացության բնորոշումը: Թեմա 2՝ Վիլսոնյան
դարաշրջանը և կոնֆլիկտն ու կոմպրոմիսը 1918-1945 թթ: Թեմա 3՝ Կոնֆլիկտներն ու կոմպրոմիսը երկբևեռ համակարգի պայմաններում: Թեմա 4՝ Ինտեգրացիոն միտումների ուժեղացումը ժամանակակից աշխարհում: Թեմա 5՝ Աշխարհն
արդի էտապում: Թեմա 6՝ Տերություններ և պետություններ: Թեմա 7՝ Հապավումներ, հասկացություններ, տեսություններ: Թեմա 8՝ Գլոբալիզացիայի հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M03. Արդի համաշխարհային կրոնները. քրիստոնեություն, իսլամ,
բուդդայականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել արդի
աշխարհի ամենակարևոր մշակութաքաղաքական իրողություններից մեկի՝
կրոնական շարժումների վերաբերյալ, տալ նրան գիտելիքներ բացահայտելու
դրանց ծագումը, զարգացումը և գաղափարախոսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա հասկանալ համաշխարհային կրոն հասկացության
հիմնարար չափույթը,
2. ունակ կլինի զուգահեռներ անցկացնել համաշխարհային հիմնական
երեք կրոնների՝ քրիստոնեություն, իսլամ, բուդդայականություն,
գաղափարախոսության ծիսական և առօրեական գործառույթների միջև:
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3. կկարողանա բացահայտել կրոնական գործոնի դերը արդի աշխարհում::
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կրոնագիտությունը հասկացությունը և նրա քաղաքակրթական
չափորոշիչը: Թեմա 2՝ Կրոնների համեմատական ուսումնասիրությունը իբրև
համաշխարհային պատմության կարևոր բաղադրիչներից մեկը: Թեմա 3՝
Քրիստոնեության ծագումը և նախադրյալները: Թեմա 4՝ Իսլամի ծագումը և
նախադրյալները: Թեմա 5՝ Բուդդայականությունը ծագումը և նախադրյալները:
Թեմա 6՝ Կրոնների երկխոսությունը արդի աշխարհում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M04. Անտիկ և միջնադարյան հասարակական մտքի պատմություն (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հասարակական մտքի, այն է`
հասարակական
ինքնագիտակցության,
ինքնաճանաչողության
և
նրա
հիմնական արտահայտչաձևերի ձևավորումն ու զարգացումը անտիկ և
միջնադարյան քաղաքակրթություններում՝ հասարակական համակեցության
կերպափոխության համատեքստում: Դասընթացում ներկայացվում են առանձին
մտածողների տեսությունները, ուսմունքները, հայեցակարգերը տիեզերքի,
մարդու, հասարակության պետության, իրավունքի վերաբերյալ, առանձին
դեպքերում դիտարկվում է դրանց զարգացումը համապատասխան դպրոցի
շրջանակում, վեր է հանվում տվյալ ուսմունքի ազդեցությունը հետագա
դարաշրջանների (Նոր դար և Արդիականություն) վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կիմանա անտիկ և միջնադարյան հասարակական մտքի զարգացման
ընթացքը, արտահայտչաձևերը և հիմնական ներկայացուցիչների
ուսմունքներն ու տեսությունները:
2. կհասկանա հասարակական մտքի և հասարակական, ընկերայինքաղաքական իրականության փոխպայմանավորվածությունը,
3. կկարողանա
քննադատաբար վերլուծել ինչպես զարգացման
ընդհանուր միտումներն ու առանձնահատկությունները, այնպես էլ
առանձին մտածողների հայացքները, ուսմունքները և դրանց
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ազդեցությունը հասարակական համակեցության ինքնանորացման,
ինքնայլացման գործընթացի վրա:
Բովանդակությունը.
Ներածություն: <<Հասարակական միտք>> հասկացությունը, ծագումը,
արտահայտաչաձևերն ու զարգացման շրջափուլերը անտիկ և միջնադարյան
քաղաքակրթություններում: Նրա տեղն ու դերը համաշխարհային պատմության
ուսումնասիրության հոլովույթում:
ՄԱՍ 1. Անտիկ հասարակական միտքը

Հին Հունաստան
Թեմա 1՝ <<Անտիկ քաղաքակրթություն>> հասկացությունը, պոլիսն իբրև
անտիկ քաղաքակրթության հիմնարար կառույց և դրա կարևորագույն
չափորոշիչները: Թեմա 2՝ Հասարակական մտքի ձևավորումը և զարգացումը
առասպելաբանական աշխարհայացքում (Հոմերոս, Հեսիոդոս): Թեմա 3՝
Հունական բնափիլիսոփայությունը և նրա ընկերաբանական ուսմունքը
(Միլեթյան դպրոց, Հերակլիտես, Դեմոկրիտես): Թեմա 5` Պատմագիտության
նախադրյալները և ծագումը (Հերոդոտ, Թուկիդիտես): Թեմա 6` Վաղ հունական
լիրիկան: Անտիկ թատրոնը որպես հասարակական մտքի արտահայտչաձև: Հին
հունական ճարտասանությունը: Թեմա 7` Սոփեստների իմաստասիրական
ուսմունքը: Սոկրատեսի բարոյագիտությունը և իրավաքաղաքական ուսմունքը:
Թեմա 8՝ Պլատոնի և Արիստոտելի հասարակագիտությունը:

Հին Հռոմ
Թեմա 9` Հասարակական մտքի ձևավորումը և զարգացումը Հին Հռոմում:
Անցում առասպելից տարեգրություն (անալիստիկա): Թեմա 10` Ստոիկյան
իմաստասիրությունը
և
հռոմեական
<<հասարակական
ինքնաճանաչողությունը>>. Պոլիբիոս: Թեմա 11` Կ. Սալլուստիոսը որպես
Հռոմեական Հանրապետության ճգնաժամի տեսաբան Թեմա 12՝` Մ. Կ.
Կիկերոնը
և
<<հանրապետական
միապետության>>
(պրինցիպատ)
իմաստասիրական հարացույցի համակողմանի մշակումը:
ՄԱՍ 2. Միջնադարյան հասարակական միտքը
Թեմա 13՝ Միջնադարյան քաղաքակրթության բնութագիրը և զարգացման
շրջափուլերը:
Նորպլատոնականություն.
անցում
քրիստոնեական
աշխարհատեսության: Հավատի և բանականության, պետության և եկեղեցու,
հոգևոր և աշխարհիկ իշխանության, անհատի և պետության, անհատի և
եկեղեցու փոխհարաբերությունների հիմնախնդիրը: Թեմա 14՝ Հասարակական
միտքն Արևմուտքում՝ Հովհան Ոսկեբերան, Ավրելիուս Ավգուստինուս, Թովմա
Աքվինացի, Մարսիլիուս Պադուացի Թեմա 15՝ Հասարակական միտքը
Բյուզանդիայում՝ Եվսեբիոս Կեսարացի, Բարսեղ Կեսարացի, Պատրիարք
Փոտիուս, Միքայել Պսելուս:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M05. Բարեփոխումները և հեղափոխությունները նոր դարաշրջանի
Եվրոպայում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նոր դարաշրջանի
Եվրոպայի հեղափոխական զարգացումների հետ, որոնց արդյունքում ծնվեց
եվրոպական նորօրյա քաղաքակարթությունը և առանց որի իմացության
հնարավոր չէ ըմբռնել հետագա զարգացումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Եվրոպական և ամերիկայան հեղափոխությունների պատմությունը,
2. կհասկանա հեղափոխական զարգացումների նշանակությունը հետագա
դարաշրջանում,
3. կկարողանա առարկայորեն ըմբռնել հեղափոխական զարգացումների
էությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հեղափոխության դերն ու նշանակությունը նոր դարաշրջանի Եվրոպայում: Թեմա 2՝ Ֆրանսիական մեծ հեղափոխության նախադրյալները. Միապետության տապալումը: Թեմա 3՝ Յակոբինյան դիկտատուրան: Թեմա 4՝ Ազգային-ազատագրական պայքարի նախադրյալները Լատինական Ամերիկայում:
Թեմա 5՝ Ազգային-ազատագրական պայքար Լատինական Ամերիկայում իսպանական տիրապետության դեմ: Թեմա 6՝ 1830 թ. Հեղափոխությունը Ֆրանսիայում:
Թեմա 7՝ 1848-1849 թթ. Հեղափոխությունը Եվրոպայում և դրա հետևանքները:
Թեմա 8՝ Ազգային-ազատագրական պայքարը Իտալիայում. Ջուզեպե Գարիբալդի:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M06. Միջազգային հարաբերությունների տեսություն և պատմություն (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է միջազգային քաղաքական, տնտեսական և
ռազմավարական մտքի ներկայացումը պատմական համատեքստում, ինչը
հնարավորություն կտա համապարփակ կերպով դիտարկել միջազգային
հարաբերությունների տեսությունը և միջպետական հարաբերությունների
համակարգային էվոլյուցիան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա
միջազգային
հարաբերությունների
հիմնական
հասկացությունները,
պատկերացում
կկազմի
միջազգային
հարաբերությունների տեսության հիմնական ուղղությունների մասին,
2. Կհասկանա միջազգային հարաբերությունների զարգացման հիմնական
փուլերը, տարբեր պատմական ժամանակահատվածներում հաստատված
աշխարհակարգերը համակարգող հասկացությունները և սկզբունքները
(քաղաքական, տնտեսական, ռազմավարական),
3. Կկարողանա միջազգային հարաբերությունների տեսության տարբեր
ուղղությունների և ուղղվածության համեմատական վերլուծություն
կատարել, կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները և մեթոդները արդի
միջազգային հարաբերություններում տեղի ունեցող զարգացումների
կանխատեսումներում:
Բովանդակությունը.
Մաս Ա
Թեմա 1՝ Միջազգային հարաբերություններն Անտիկ աշխարհում և
միջնադարում: Թեմա 2՝ Միջազգային հարաբերությունների զարգացումը նոր
դարում (17-18-րդ դդ), Վեստֆալյան համակարգի առանձնահատկությունները:
Թեմա 3՝
Վիեննայի համակարգը: Թեմա 4՝ Ազգային պետությունների
ձևավորումը
Եվրոպայում
/19-րդ
դարում/:
Թեմա 5՝ Միջազգային
հարաբերությունները 19-րդ դարի երկրորդ կեսին և 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 6՝
Միջազգային հարաբերությունների վերսալ-վաշինգտոնյան համակարգը: Թեմա
6՝ Միջազգային հարաբերությունները Սառը Պատերազմի ժամանակաշրջանում:
Թեմա 7՝ Հետսառըպատերազմյան ժամանակաշրջանը:
Մաս Բ
Թեմա 1՝ Միջազգային հարաբերությունների տեսության հասկացությունը:
Թեմա 2՝ Միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրության մեթոդները:
Թեմա 3՝ Միջազգային հարաբերությունների տեսության համակարգային
մոտեցումը: Թեմա 4՝ Միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտները
/մասնակիցները/: Թեմա 5՝ Միջազգային հարաբերությունների տեսության «մեծ
դեբատները»: Թեմա 6՝ Միջազգային հարաբերությունների ուսումնասիրության
ժամանակակից դպրոցները և ուղղությունները: Թեմա 7՝ Կոնֆլիկտները և
համագործակցությունը միջազգային հարաբերություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M07. Համընդհանուր խաղաղության գաղափարը
ժամանակաշրջանում (Տեսություն և կիրարկում) (3 կրեդիտ)

Եվրոպայում

նոր

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել համընդհանուր խաղաղության
գաղափարը պատմական հոլովույթում, տալ վերջինիս զարգացման
տրամաբանությունը Եվրոպայի 14-19 րդ դարերի պատմագիտական մտքում:
Ներկայացնել և վերլուծել գաղափարի համակարգային կիրարկման փորձերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա
ըմբռնել
խաղաղության
գաղափարի
ընկալումը
եվրոպական պատմագիտական մտքում:
2. Դիտարկել
խաղաղության
պահպանման
և
եվրոպական
անվտանգության սահմանները:
3. Համակարգայիյն
կիրարկումների
փորձն
ուսումնասիրելիս`
տարբերակել և համեմատական ընկալում ունենալ խաղաղության
պահպանման մեխանիզմների (ուժերի հավասարակշռություն, հավաքական
անվտանգություն, հավաքական պատասխանատվություն և այլն)վերաբերյալ:
4. Ծանոթանալ հիշյալ մեխանիզմները գործի դնող սկզբունքներին (ազգերի
ազատ ինքնորոշում, տարածքային ամբողջականություն և այլն), որոնց վրա
կառուցվում է նաև արդի աշխարհի խաղաղությունն ու անվտանգությունը:
5. ձեռք
բերելով
համապատասխան
գիտելիքներ
կկարողանա
համաշխարհային պատմության համատեքստում ընկալել և գնահատել արդի
քաղաքկան գործընթացների պատմական հիմքերը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն` Խաղաղության հիմնահարցը: Խաղաղության գաղափարի
ընկալումն ու մեկնաբանումը պատմական փորձառույթում:
Թեմա 1՝ Համընդհանուր և խաղաղության գաղափարի սկզբնավորումը, դրա
հիմքերի մշակումը 16-17 րդ դդ Եվրոպայի պատմագիտական մտքում. (Բաժին
ա. Խաղաղության գաղափարը Վերածնունդի դարաշրջանում: Բաժին բ.
Խաղաղության գաղափարը 17-րդ դարի պատմագիտական մտքում.
պայմանագիրը որպես հավերժ խաղաղության հիմք: Բաժին գ. Խաղաղության
հիմնահարցի իարվական դիտարկումը` Հուգո Գրոցիուս, Էմեր դե Վաթել, Յ.
Կոմենսկի): Թեմա 2՝ Հավերժ խաղաղության գաղափարը 18-րդ դարի
պատմագիտական մտքում. (Բաժին ա. Միջազգային դատարանը որպես
հարատև խաղաղության հիմք: Վ.Փենի, Յ. Բենթամի Շ. Սեն-Պիեռի ծրագրերում:
Բաժին բ. Հավերժ խաղաղության գաղափարը Ժ. Ժակ Ռուսոյի
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մեկնաբանությամբ: Բաժին գ. Է. Կանտի «Հավերժ խաղաղության»
տրամախոսությունը): Թեմա 3՝ Համընդհանուր խաղաղության գաղափարը
խաղաղության գաղափարը 19-րդ դարի պատմագիտական մտքում. (Բաժին ա.
Տնտեսական համագործակցունը որպես համընդհանուր խաղաղության
գրավական: Բաժին բ. Տրամախոսություններից և ծրագրերից անցում դեպի
խաղաղության գաղափարի գործնական կիրարկումների և հասարակական
շարժումների):
Թեմա 4՝ Եվրոպական կոնգրեսի, խորհրդարանի կամ
պետությունների պալատի ստեղծումը որպես խաղաղության պահպանման
երաշխիք: Թեմա 5՝ Խաղաության գաղափարի համակարգային կիրարկման
փորձերը: (Բաժին ա. Միջազգային հարաբերությունների համակարգայնացման
գործընթացը:
Համակարգաստեղծ
և
համակարգակործան
գործոնները
միջազգային հարաբերություններում և դրանց փոխազդեցության մեխանիզմը:
Միջազգային հարաբերությունների համակարգերի անցումային փուլերը: Բաժին
բ. Վեստֆալյան հանակարգը. դրա բնութագիրը, կայացման փուլերի
առանձնահատկությունները, կայունացման և ճգնաժամի փուլերը: Բաժին գ.
Վիեննայի
համակարգը.
դրա
բնութագիրը,
կայացման
փուլերի
առանձնահատկությունները, կայունացման և ճգնաժամի փուլերը: Վիեննայի
համակարգի նորարարական մոտեցումը խաղաղության հիմնահարցին`
Սրբազան դաշինք: Բաժին դ. 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի
Խմբավորումային քաղաքկանությունը որպես խաղաղության պահպանման
հիմք:)
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M08. Աշխարհաքաղաքականություն և արդի հասարակական պրակտիկա (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքական
աշխարհագրության գլխավոր գիտական ուղղություններից մեկի` աշխարհաքաղաքականության ուսումնասիրության խնդիրներին, նրա տեսական ժառանգությանը` ավանդական և ժամանակակից դպրոցներին, ցույց տալ, թե այդ
դպրոցներում ձևավորված ինչ սկզբունքներ են կիրառվում ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա ժամանակակից աշխարհում ընթացող աշխարհաքաղաքական
գործընթացների գնահատումը,
2. կհասկանա ՀՀ քաղաքաաշխարհագրական դիրքի փոփոխությունները,
3. կկարողանա հասկանալ արդի շրջանում տեղի ունեցող քաղաքական և
հասարակական իրադարձությունների պատմական արմատները և
հնարավոր զարգացումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ <<Աշխարհաքաղաքականությունը>> որպես քաղաքական աշխարհագրության գլոբալ խնդիրներով զբաղվող գիտություն: Թեմա 2՝ Աշխարհաքաղաքականության նախապատմությունը: Թեմա 3՝ Ավանդական գեոպոլիտիկայի բրիտանական դպրոցը: Թեմա 4՝ Ավանդական գեոպոլիտիկայի գերմանական դպրոցը: Թեմա 5՝ Ժամանակակից գեոպոլիտիկայի դպրոցները: Թեմա 6՝
Գլոբալ քաղաքական համակարգի դինամիկան: Թեմա 7՝ Աշխարհակարգեր: Նոր
աշխարհակարգը ձևավորվող գործընթացները: Տարածքային-էթնիկական հակամարտությունները նոր աշխարհակարգում: Թեմա 8՝ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը: Աշխարհաքաղաքական նշանակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M09. Անտիկ քաղաք-պետություն և արդիականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Հին Հունաստանի, Հելլենիզմի, Հռոմի պատմությունը դիտարկել քաղաքակրթական արժեքաբանության տեսանկյունից, ինչը
հնարավորություն կտա բացահայտել արդի քաղաքակրթական տեսությունը և
անտիկ քաղաքակրթական փորձը::
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Հին Հունաստանի, Հելլենիզմի, Հռոմի պատմության բանալի
հասկացությունները, քաղաքային պետության (պոլիսի) հասարակական-պետական գաղափարախոսությունը,
հասարակական համակեցությունը, պետական կառույցը,
2.
կհասկանա այդ քաղաքակրթությունների կառույցը և զարգացման
տիպաբանությունը,
3.
կկարողանա հասկանալ պատմության շարունակականությունը և
կապել
անտիկ
քաղաքակրթությունը
արդի
քաղաքակրթական
հիմնախնդիրների հետ:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անտիկ քաղաք-պետություն /պոլիս, ցիվիտաս/ հասկացությունը:
Թեմա 2՝ Քաղաքային կառույցի ծագումնաբանությունը: Թեմա 3՝ Քաղաք-պետությունները Հին Արևելքում. Շումեր, Ակկադ, Փյունիկյա: Թեմա 4՝ Միկենյան քաղաքակրթության բնութագիրը: Թեմա 5՝ Արխայիկ դարաշրջանի սոցիալական
հեղափոխությունը: Թեմա 6՝ Անտիկ պոկիսի ձևավորումը: Թեմա 7՝ Աթենական
դեմոկրատիան իբրև պոլիսային քաղաքակրթության հարացույց: Թեմա 8՝ Պոլիսային համակեցության իմաստային հարացույցի մշակումը: Թեմա 9՝ Պոլիսային
համակեցությունից դեպի հելլենիստական էկումենիկ ծավալումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1407/M10. Ֆեոդալիզմի հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել Արևմտյան Եվրոպայում անտիկ աշխարհից միջնադարի անցման այնպիսի կարևոր հիմնախնդրի մասին գիտելիքներ, ինչպիսին է ֆեոդալիզմի ձևավորումը և հաստատումը: Ֆեոդալիզմը որպես միջնադարը բնորոշող իրողություն սոցիալական-քաղաքական, մշակութային իրողություն է, ուստի նրա ուսումնասիրությունը կարևոր է միջնադարյան
հասարակության պատմական գործընթացները հասկանալու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ֆեոդալական հասարակության տնտեսական, քաղաքական,
մշակութային կառույցները,
2. կհասկանա ֆեոդալական հասարակությունը ինչպես էր այս կառույցների շրջանակներում կազմակերպում պատմական գործընթացները,
3. կկարողանա ճիշտ հասկանալ ֆեոդալական հասարակության բնորոշ
առանձնահատկությունները, որով նա տարբերվում էր և նախորդ և հաջորդող հասարակություններից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆեոդալիզմի հիմնախնդիրները պատմագիտական մտքի հոլովույթում: Թեմա 2՝ Ֆեոդալիզմի պարբերացման հիմնախնդիրը: Թեմա 3՝ Ֆեոդալիզմի
զարգացման օրինաչափությունները: Թեմա 4՝ Ֆեոդալիզմի մոդելավորումը: Թեմա 5՝ Սոցիալական միջավայրի կազմակերպումը: Թեմա 6՝ Ֆեոդալիզմի քաղաքական միջավայրը: Թեմա 7՝ Քաղաքական միջավայրի կազմակերպման տիպերը: Թեմա 8՝ Ֆեոդալիզմի հոգևոր միջավայրը:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M11. Տնտեսական համակարգերը համաշխարհային պատմության
համատեքստում /նոր և նորագույն դարաշրջան/ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ ունի բացահայտելու նոր դարաշրջանի տնտեսական
տեխնոլոգիական զարգացումների միտումները և դրանց ներգործությունը
պատմական գործընթացների վրա: Հատուկ ուշադրություն է դարձվում ինդուստրիալ
հասարակության ձևավորման առանձնահատոկություններին, բացահայտվում է նրա
տեխնոլոգիական,
սոցիալական,
մշակութային
դիտանկյուները:
Դա
հնարավորություն է տալիս նոր դիտանկյունից նայելու դարաշրջանի պատմական
իրողություններին և իրադարձություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջնադարից արդյունաբերական հասարակության անցման
դարաշրջանի տնտեսական կյանքի առանձնահատկությունները,
կկարողնա բացահայտել նոր տիպի ինդուստրիալ հասարակության
ձևավորման գործընթացի շրջափուլերը,
2. կկարողանա
փախկապակցել
տնտեսական
փոփոխությունները
հասարակության սոցիալական կազմի փոփոխության, նոր դասերի և
դասակարգերի ձևավորման, նոր կրթական և մշակութային
հարացույցերի մշակման դիտանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Անցում միջնադարից նոր դարերի: Անցում դեպի ինդուստրիալ
հասարակություն:
Թեմա
2՝
Ինդուստրիալ
հասարակության
սոցիալ-տնտեսական
առանձնահատկություններից: Թեմա 3՝ Ինդուստրիալ հասարակության
քաղաքական, աշխարհաքաղաքական զարգացումները: Թեմա 4՝ Ինդուստրիալ
հասարակության սոցիալ-ինովացիոն ծրագրերի և դրանց իրագործումը: Թեմա 5՝
Տարածքային
ասիմիլացիայի
խնդիրները:
Թեմա
6՝
Ինդուստրիալ
հասարակության քաղաքա-կան, մշակութային, կրթական հարացույցները և
դրանց առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M12. Պատմության տեսություն (պատմական տեքստ և մեկնություն)
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել պատմության հիմնարար
խնդիրները. պատմական փաստ, տեքստ, պատճառականություն, հղացք և այլն:
Դրանք հնարավորություն են ընձեռնում, որպեսզի ուսանողը կարողանա
ըմբռնել իր մասնագիտության կարևորագույն սկզբունքները և եզրույթները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պատմության և առաջին հերթին համաշխարհային
պատմության ուսումնասիրության հիմնական մեթոդները և
հմտությունները,
2. կկարողանա
ձևակերպել
ուսումնասիրվող
գիտախնդրի
ենթադրույթները,
3. կկարողանա դրանք հիմնավորել պատմական փաստերով և ստեղծել
պատմական հղացքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տարտամ անցյալից դեպի պատմություն. Անցյալի ռացիոնալ և
գիտական ուսումնասիրման հիմնախնդիրները (պատմական ակնարկ): Թեմա 2՝
Պատմական գիտության (պատմագիտության) ձևավորումը 18-19-րդ դդ. և
պատմական դպրոցները: Թեմա 3՝ Պատմական սկզբնաղբյուր, պատմական
փաստ: Թեմա 4՝ Պատմական հղացք, քննարկում, պատմական տեքստի
կազմալուծում և համադրություն: Թեմա 6՝ Պատմական պատումը և նրա
տարատեսակությունները.
Էպոս,
տարեգրություն,
ժամանակագրություն,
գիտական շարադրանք, տեսական շարադրանք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1102/M13. Արդյունաբերական և հետարդյունաբերական դարաշրջանի
հիմնախնդիրները և պատմագրությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է համընդգրկուն կերպով ներկայացնել նոր և նորագույն պատմության պատմագիտական մտքի պատմությունը` իր տարբերակիչ
հատկանիշների պատմական ճանաչողության ընդհանուր միտումների և բովանդակային ամբողջությամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պատմագիտության զարգացման տարբեր փուլերում պատմության և արդիության փոխհարաբերությունների մասին ,
2. կհասկանա նոր և նորագույն դարերի պատմագիտական մտքի զարգացման ընթացքն ու միտումները,
3. կկարողանա միմյանց համահարաբերակցել պատմագիտական մտքի
դրսևորման ու հասարակական կյանքի զանազան ոլորտներում կատարված արմատական տեղաշարժերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ներածություն. հետազոտության հմտությունն ու պատմության
գրության կերպը: Թեմա 2. Պատմական մտքի և պատմական գիտության
զարգացումը 17-րդ դարի երկրորդ կեսին -18-րդ դարում: Թեմա 3.
Լուսավորականության
դարաշրջանի
պատմական
միտքը:
Թեմա 4.
Պատմագիտական միտքը Արևմտյան Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում 19-րդ դարի
առաջին կեսին: Թեմա 5. 19-րդ դարի երկրորդ կեսի պատմագիտությունը: Թեմա
6. Դրապաշտություն. «փաստերի պաշտամո՞ւնք»: Թեմա 7. Արդի (Modern)
պատմագիտությունը 20-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 8. Պատմագիտությունը
երկրորդ աշխարհամարտից հետո: Թեմա 9. Ռուսական և Խորհրդային
պատմագիտությունը:
Թեմա
10.
Պատմական
գիտակցության
հետարդիականության ուրվագծերը: Պատմությունը որպես հասկացում: Թեմա
11. Հայ պատմագիտության արդի միտումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M14. Վերածնունդ, Ռեֆորմացիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ձևավորել Արևմտյան Եվրոպայի պատմության
այնպիսի կարևոր երևույթների մասին գիտելիքներ, ինչպիսիք են Վերածնունդը և
Ռեֆորմացիան: Վերածննդի մշակույթի խնդիրն էր ավատատիրական-վանքապատկան մշակույթի փոխարեն ստեղծել նոր մշակույթ իր կրթական համակարգով և աշխարհայացքով: Ռեֆորմացիայի խնդիրն էր եկեղեցական բարեփոխումների ճանապարհով փոխել մարդու և եկեղեցու միջև ձևավորված հարաբերությունները և ստեղծել նոր հոգևոր-մշակութային միջավայր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա համաշխարհային պատմության այնպիսի կարևոր երևույթների մասին ինչպիսիք են Ռեֆորմացիան և Վերածնունդը,
2. կհասկանա Վերածննդի և Ռեֆորմացիայի դարաշրջանի հետ կապված
կարևոր իրողությունները,
3. կկարողանա բացատրել այդ դարաշրջանում տեղի ունեցած պատմական գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վերածնունդ բառ հասկացությունը: Թեմա 2՝ Ռեֆորմացիա բառ
հասկացությունը: Թեմա 3՝ Միջնադարյան քաղաքակրթության ճգնաժամը: Թեմա
4՝ Վաղ Վերածնունդը: Թեմա 5՝ Ուշ Վերածնունդը: Թեմա 6՝ Ռեֆորմացիայի
պատմական անհրաժեշտությունը: Թեմա 7՝ Ռեֆորմացիայի գաղափարախոսությունը: Թեմա 8՝ Ռեֆորմացիայի արդյունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M15. Բալկանյան հիմնախնդիրը. առաջացումը և ընթացքը /19-րդ դ. վերջ- 20րդ դ./ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ցույց տալ Թուրքական տիրապետության դեմ
մղած Բալկանյան երկրների` Հունաստանի, Սերբիայի, Չեռնոգորիայի, ԲոսնիաՀերցոգովինայի, Ալբանիայի, Բուլղարիայի և Ռումինիայի անկախության, ազգային-ազատագրական դժվարին պայքարի պատմությունը: Եվրոպական տերությունների և մասնավորապես` Ռուսաստանի քաղաքականությունը Բալկանյան
երկրների ազգային-ազատագրական և ինքնություն, միավորված անկախ ազգային պետությունների ստեղծման նկատմամբ: Շեշտադրված է Բալկաններում
գերիշխանության համար մղված մեծ տերությունների պայքարի և հակասու-
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թյունների որոշակի ազդեցությունը Բալկանյան պետությունների առաջացման
ու սահմանների ձևավորման և նրանց քաղաքական զարգացման գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Բալկանյան երկրների քաղաքական զարգացման պատմական
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա Բալկանյան երկրների ազգային ազատագրական պայքարի
և անկախության նվաճման դժվարությունները,
3. կկարողանա հասկանալ արդի ժամանակաշրջանում Բալկաններում,
հիմնականում` Բոսնիա-Հերցոգովինայում, Կոսովոյում ծավալված քաղաքական իրադարձությունների պատմական արմատները և Բալկաններում ռազմա-քաղաքական ու տնտեսական գերիշխանության համար
մեծ տերությունների մղած պայքարի տնտեսական և քաղաքական
պատճառները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Բալկանյան երկրների քաղաքական կացությունը 19-րդ դարի առաջին կեսին: Թեմա 2՝ Բալկանյան երկրները 1875-1878 թթ. . Արևելյան ճգնաժամը:
Թեմա 3՝ Բալկանյան երկրները 19-րդ դարի վերջին քսանամյակում: Թեմա 4՝
Քաղաքական իրադրությունը Բալկաններում մինչև բալկանյան պատերազմները
(1900-1912 թթ.): Թեմա 5՝ Բալկանյան պատերազմները: Թեմա 6՝ Քաղաքական
իրադրությունը երկրորդ Բալկանյան պատերազմից հետո: Թեմա 7՝ բալկանյան
երկրները 1918-1923 թթ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M16. Քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը. համաշխարհային պատմության ուրվագիծը. քաղաքակրթությունների դասակարգումը և այն դիտարկել տարբեր քաղաքակրթությունների տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հինարևելյան ռազմաբյուրոկրատական քաղաքակրթություններ
/պալատական քաղաքակրթություններ/. հասարակական կառույց, պե-
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տական-քաղաքական կառույց, մշակույթ (Հին Եգիպտոս, Միջագետք,
Հնդկաստան, Չինաստան, Պարսկաստան, Հրեաստան),
2. կհասկանա Անտիկ պոլիսային քաղաքակրթությունը և դրա տիպաբանությունը. հասարակական-քաղաքական կառույց, գաղափարախոսությունը, մշակույթ (Հին Հունաստան. Աթենք, Սպարտա, Հին Հռոմ),
3. կկարողանա տիպաբանել Միջնադարյան քաղաքակրթության տիպաբանությունը. հասարակական-պետական կառույց, գաղափարախոսություն, մշակույթ. (Բյուզանդիա, Արևմտյան Եվրոպա, Արաբական աշխարհ):
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը. համաշխարհային պատմության ուրվագիծը. քաղաքակրթությունների դասակարգումը: Թեմա 2՝ Հինարևելյան ռազմաբյուրոկրատական քաղաքակրթություններ /պալատական քաղաքակրթություններ/. հասարակական կառույց, պետականքաղաքական կառույց, մշակույթ (Հին Եգիպտոս, Միջագետք, Հնդկաստան, Չինաստան, Պարսկաստան, Հրեաստան): Թեմա 3՝ Անտիկ պոլիսային քաղաքակրթությունը և
դրա տիպաբանությունը. հասարակական-քաղաքական կառույց, գաղափարախոսությունը, մշակույթ (Հին Հունաստան. Աթենք, Սպարտա, Հին Հռոմ): Թեմա 4՝
Միջնադարյան քաղաքակրթության տիպաբանությունը. հասարակական-պետական կառույց, գաղափարախոսություն, մշակույթ. (Բյուզանդիա, Արևմտյան Եվրոպա, Արաբական աշխարհ): Թեմա 5՝ Համաշխարհային կրոններ. Բուդդայականություն, Քրիստոնեություն, Իսլամ: Թեմա 6՝ Միջնադարյան այլափոխությունը. Վերածնունդ, Ռեֆորմացիա: Թեմա 7՝ Արևմուտքը հեղափոխությունների
ժամանակաշրջանում. Անգլիական բուրժուական հեղափոխություն Ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն: Թեմա 8՝ Ինդուստրիալ հասարակությունների
ձևավորումը: Թեմա 9` Հյուսիսամերիկյան լոկալ քաղաքակրթությունը Արևմտյան քաղաքակրթության կոնտեքստում. Անգլիայի հյուսիսամերիկյան գաղութների Անկախության պատերազմը /1775– 1783/: Թեմա 10՝ Ռուսական քաղաքակրթությունը: Ռուսաստանի պատմական զարգացման առանձնահատկությունները: Թեմա 11՝ Միավորման գործընթացը Եվրոպայում 19-րդ դարում և եվրոպական ինտեգրացիան 20-րդ դարում: Թեմա 12՝ Քաղաքակրթությունները և աշխարհի վերաբաժանման խնդիրը. Թեմա 13` Քաղաքակրթությունների փոխներգործությունը պոստինդուստրիալ դարաշրջանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն¦
1101/M 00. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հայաստանի հարակից երկրների
պատմության հիմնախնդիրները, տարածաշրջանային հետազոտությունների
սկզբունքները, մեթոդներն ու մեթոդաբանությունը, էթնոմշակութային կոնտակտային գոտիների առկայությունը և դերը տարածաշրջանում, ընդհանրությունները և տարբերությունները համանման այլ տարածաշրջանների հետ, մեր տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական դիրքի յուրահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե որոնք են Հայաստանի հարակից երկրների պատմության հիմնախնդիրներին անդրադառնալու նպատակադրումները, հայ պատմաբանների ակնկալիքները և անելիքները հետխորհրդային շրջանում,
2. կհասկանա տարածշրջանի հիմնական պետությունների, տարածաշրջանային տերությունների և գերտերությունների աշխարհաքաղաքական շահերի էությունը և առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել տարածաշրջանում ընթացող էթնոքաղաքական ու էթնոմշակութային բարդ գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայաստանի հարակից երկրներ հասկացության հանդես գալու
պատմական պայմանները և բովանդակությունը: Թեմա 2՝ Էթնոմշակութային
կոնտակտային գոտիների առկայությունը և դերը տարածաշրջանում։ Թեմա 3՝
Տարածաշրջանային գործընթացները և Իրանը։ Թեմա 4՝ Տարածաշրջանային
գործընթացները և Թուրքիան: Թեմա 5՝ Տարածաշրջանային գործընթացները և
Ռուսաստանը: Թեմա 6՝ Տարածաշրջանային գործընթացները և արևմտյան
տերությունները: Թեմա 7՝ Տարածաշրջանային ընդհանուր գործընթացների առանձնահատկությունները Հարավային Կովկասի երկրներում. Հայաստան:
Թեմա 8՝ Տարածաշրջանային ընդհանուր գործընթացների առանձնահատկությունները Հարավային Կովկասի երկրներում. Վրաստան: Թեմա 9՝ Տարածաշրջանային ընդհանուր գործընթացների առանձնահատկությունները Հարավային Կովկասի երկրներում. Ադրբեջան: Թեմա 10՝ Տարածաշրջանային անվտանգություն և համագործակցություն. հնարավորություններ և հեռանկարներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն

–370
–

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 01. Մեծ տերությունների աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային
Կովկասում հետխորհրդային շրջանում /1991-2015 թթ./ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ցույց տալ ուսանողին աշխարհաքաղաքական այն
մեծ փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել աշխարհում և Հայաստանի
Հանրապետությունում Խորհրդային Միության և սոցիալիստական համակարգի
փլուզման հետևանքով: Միաժամանակ, դասընթացի նպատակն է փաստական
նյութի հիման վրա ցույց տալ ուսանողներին, թե ինչպիսի նոր քաղաքականություն են վարում և շահեր հետապնդում մեծ տերությունները Հարավային Կովկասում և հատկապես` ՀՀ-ում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, որ 20-րդ դարի ավարտին և 21-րդ դարի սկզբին աշխարհում
կատարված արմատական փոփոխությունները հանգեցրել են ուժերի
նոր հարաբերակցության ձևավորմանը և միմյանց դեմ պայքարի,
մրցակցության նոր մեթոդների մշակմանն ու իրականացմանը,
2. կհասկանա, որ մեծ տերությունների ակտիվ քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում բացատրվում է նրանց շահերով, ազդեցության
ոլորտների մեծացման և կենսական տարածքների համար պայքարով,
3. կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքների հիման վրա հասկանալ այն
գործընթացները և զարգացման այն հեռանկարները, որոնք բնորոշ են
անընդհատ փոփոխվող աշխարհին, միաժամանակ այդ ամենի
նկատմամբ ունենալով իր ինքնուրույն մոտեցումներն ու տեսակետները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ԽՍՀՄ-ի փլուզումը և աշխարհաքաղաքական նոր գործընթացները
Հարավային Կովկասում: Թեմա 2՝ ՀՀ և ՌԴ նոր փոխհարաբերությունները հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 3՝ ՌԴ և Վրաստանի ու Ադրբեջանի հանրապետությունների հարաբերությունները հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 4՝ Հայաստան-Եվրամիություն-Եվրախորհուրդ փոխհարաբերությունները որպես նոր
ռազմավարություն հետխորհրդային շրջանում, զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները: Թեմա 5՝ Թուրքիա-Հարավային Կովկաս հարաբերությունները հետխորհրդային շրջանում: Թուրքիայի նոր ռազմավարությունը
Հարավային Կովկասում: Հայ-թուրքական նոր հարաբերությունները որպես
աշխարհաքաղաքական նոր գործընթացներ տարածաշրջանում: Թեմա 6՝ Իրանի
Իսլամական Հանրապետությունը /ԻԻՀ/ և Հարավային Կովկասը հետխորհրդային շրջանում: Հայաստան-Իրան հարաբերությունները հետխորհրդային
շրջանում: Իրանի դիրքորոշումը Արցախի հարցում: Իրանի արտաքին քաղաքա-

–371
–

կանությունը Հարավային Կովկասում կայունության հաստատման գործում:
Իրան-Թուրքիա մրցակցությունը տարածաշրջանում ազդեցության ոլորտների
համար: Թեմա 7՝ Համաշխարհայնացումը /գլոբալիզացիա/ և Հայաստանի տեղն
ու դերը համաշխարհայնացման գործընթացներում: ՀՀ ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը: Հայաստան-Սփյուռքի կապերը, զարգացման
հնարավորությունները և հեռանկարները որպես նոր ռազմավարություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M02. Տարածքային հիմնախնդիրները Անդրկովկասում 1920 -30 - ական թթ.

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Ռուսական կայսրության փլուզման և
Ռուսաստանի
խորհրդայնացման
արդյունքում
Անդրկովկասի
տարածաշրջանում
ձևավորված
միանգամայն
նոր
իրադրության
համատեքստում, երբ այստեղ առաջացան Հայաստանի, Վրաստանի և
Ադրբեջանի (1918-1920 թթ. որպես անկախ, իսկ 1920-30-ական թթ. խորհրդային)
երեք
հանրապետություններ,
Նախիջևանի
ինքնավար
խորհրդային
հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը (ԼՂԻՄ) և այլն,
ներկայացնել նրանց միջև առկա տարածքային-սահմանային խնդիրները,
վարչա-տարածքային
սահմանազատման
հարցում
խորհրդային
իշխանությունների
վարած
քաղաքականությունը,
դրա
արդյունքում
Խորհրդային Հայաստանի և ԼՂԻՄ–ի կրած տարածքային շոշափելի
կորուստները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
Անդրկովկասի
միութենական
խորհրդային
հանրապետությունների,
ինքնավար
մարզերի
ու
հանրապետությունների
վարչական
սահմանների
ձևավորման
պատմությունը,
2. կհասկանա
սահմանազատման
հարցերում
խորհրդային
իշխանությունների վարած քաղաքականության տրամաբանությունը,
ուղղվածությունն ու նպատակները, դրանց իրականացման ընթացքում
թույլ տրված սխալները, ազգային շահերի ոտնահարումը և այլն,
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3.

կկարողանա ընկալել Անդրկովկասի հանրապետությունների ներկայիս
սահմանների ձևավորման առանձնահատկությունները, պատմական
հենքի վրա վերլուծել և գնահատել տարածաշրջանային արդի
զարգացումներում տարածքային սահմանազատման գործոնի դերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Անդրկովկասի վարչատարածքային բաժանումները Ռուսական
կայսրության կազմում (համառոտ ակնարկ): Թեմա 2. Անդրկովկասի
հանրապետությունների տարածքային-սահմանային խնդիրները 1918-1920 թթ.:
Թեմա 3. Հայ-վրացական տարածքային–սահմանային խնդիրները 1921 թթ.:
Թեմա 4. Հայ-ադրբեջանական տարածքային–սահմանային խնդիրները 1921 թթ.:
Թեմա 5. Հայ-թուրքական և վրաց-թուրքական տարածքային–սահմանային
խնդիրները 1921 թ.: Թեմա 6. Հայ-վրացական տարածքային խնդիրները
Անդրդաշնության տարիներին (1922-1930-ական թթ.): Թեմա 7. Հայադրբեջանական տարածքային խնդիրները Անդրդաշնության տարիներին (19221930-ական թթ.): Թեմա 8. Վրաց–ադրբեջանական տարածքային–սահմանային
խնդիրները 1921-1930-ական թթ.: Թեմա 9. ԼՂԻՄ–ի ձևավորումը և տարածքային
կորուստները 1923-1930-ական թթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Վարչահրամայական համակարգի հաստատումը
Ստալինյան բռնաճնշումները /1920-1930-ական թթ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
1101/M

03.

ԽՍՀՄ-ում.

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է վեր հանել բոլշևիզմի գաղափարախոսությունը
սնող մարքսիզմ-լենինիզմի տեսական հիմնադրույթները, խորհրդային երկրում
միակուսակցական դիկտատուրայի հաստատման պատճառները և զանգվածային բռնաճնշումների իրականացումը 1920-30-ական թթ.:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միակուսակցական ավտորիտար ռեժիմի հաստատման
պատճառները, ամենազոր բյուրոկրատական ապարատի և պատժիչ
մարմինների ստեղծման պատմությունը, բռնությունների կիրառման
ձևերը և մեխանիզմները,
2. կհասկանա, որ ստալինյան բռնաճնշումները հետևանք էին երկրում
միակուսակցական բոլշևիկյան դիկտատուրայի հաստատման,
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3. կկարողանա օբյեկտիվ և գիտական գնահատական տալ 1920-30-ական
թթ. զանգվածային բռնություների պատմությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վարչահրամայական համակարգի հաստատման ակունքները:
Թեմա 2՝ Բռնաճնշումների պարբերացման հիմնախնդիրները: Թեմա 3՝ 1930ական թթ. Բաց դատավարություները: Թեմա 4՝ Զինվորականների գործը: Թեմա
5՝ Ստալինյան ընդդիմությունը 1930-ական թվականներին: Թեմա 6՝ Ստալինյան
բռնաճնշումների հանրագումարները 1930-ական թվականների վերջերին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

1101/M04. Ազգային հիմնախնդիրը ԽՍՀՄ-ում վերակառուցման տարիներին և
հետխորհրդային շրջանում /1985-2015-ական թթ./ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել գորբաչովյան վերակառուցման քաղաքականության էությունը և բովանդակությունը, նրա ձախողման պատճառները, Ազգային հարցի սրումը վերակառուցման տարիներին, կենտրոնախույս
ձգտումների ուժեղացումը ազգային հանրապետություններում, ազգամիջյան
հակամարտությունների օջախների առաջացման պատճառները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ազգային հիմնահարցի պատմությունը խորհրդային իշխանության տարիներին, հակասությունների սրման պատճառները կենտրոնի
և հանրապետությունների միջև, Գորբաչովի բանակցությունների մասին
հանրապետությունների ղեկավարների հետ նոր միութենական պայմանագրի կնքելու խնդրի շուրջ: 1991թ. օգոստոսյան հեղաշրջման փորձը և
նրա ձախողումը, ԽՍՀՄ փլուզումը: Անկախ պետությունների համագործակցության /ԱՊՀ/ ստեղծումը,
2. կհասկանա, որ Ազգային հիմնահարցը, ի թիվս մնացած պատճառների,
դարձավ ԽՍՀՄ-ի փլուզման պատճառներից մեկը,
3. կկարողանա
ճիշտ լուսաբանել Ազգային հիմնահարցի լուծման
բոլշևիկյան մոդելի սնանկությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ազգային հարցի լուծման բոլշևիկյան մոդելը: Թեմա 2՝ Գորբաչովյան վերակառուցման քաղաքականությունը և Ազգային հարցի սրումը: Թեմա 3՝
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Ազգամիջյան հակամարտությունների օջախների առաջացումը /Լեռնային
Ղարաբաղ, Աբխազիա, Հարավային Օսեթիա, Մերձդնեստրյան շրջան և այլն/:
Թեմա 4՝ Էթնոքաղաքական հակամարտությունները Ռուսաստանի Դաշնության
տարածքում 1990-ական թթ: Թեմա 5՝ Ազգերի ազատ ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության հիմնախնդիրը հետխորհրդային հանրապետություններում: Թեմա 6՝ Ռուս-չեչենական առաջին և երկրորդ պատերազմները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 05. Էթնիկ պատկերը և ժողովրդագրական տեղաշարժերը Կովկասում 1920-րդ դդ. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Կովկասյան տարածաշրջանի
էթնիկ պատկերն ու ժողովրդագրական բնութագիրը, հիմնական էթնիկ ու
ժողովրդագրական փոխակերպումներն ու դրանց պատճառները 19-20-րդ
դարերում, կարևորելով ինչպես բուն ժողովրդագրական (բնական ու
մեխանիկական հավելաճ, այլ ժողովրդագրական գործոններ), այնպես էլ այլ՝
քաղաքական, տնտեսական, մշակութային ու հասարակական գործոնների
ազդեցությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Ընդհանուր գծերով կիմանա, թե ինչ է ժողովրդագրությունը, ինչ
ուղղություններ ունի, ինչ է պատմական ժողովրդագրությունը և ինչ
հիմնական հետազոտական շրջանակներ ու խնդիրներ է այն ներառում:
2. Կիմանա էթնիկ պատկեր, էթնիկ հանրությունների տեղաբաշխում,
էթնիկ գործընթացներ հասկացությունների գիտական, ազգաբանական
բովանդակությունը:
3. Ծանոթ կլինի կովկասյան տարածաշրջանի էթնիկ պատկերին, առանձին
էթնիկ
հանրությունների
տարածման
արեալներին,
տարբեր
պատմական
շրջափուլերում
փոփոխություններին
ու
դրանց
պատճառներին:
Կկարողանա,
հիմնվելով
կովկասագիտական
գրականության վրա, ամբողջապես պատկերացնել, վերլուծել,
փուլաբաժանել ու տիպաբանել կովկասյան տարածաշրջանի էթնիկ
պատկերին վերաբերող ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ մասնավոր՝
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կոնկրետ հանրություններին կամ կոնկրետ արեալներին վերաբերող
դեպքերն ու իրողությունները:
4. Կկարողանա ընդհանուր գծերով ներկայացնել, վերլուծել, տիպաբանել
կովկասյան տարածաշրջանի ժողովրդագրական պատկերը, հիմնական
ժողովրդագրական ցուցանիշներն ու միտումները, դրանց շարժընթացը
հիմնական փուլերով, ինչպես նաև ստացված գիտելիքը ծառայեցնել
կոնկրետ կովկասագիտական խնդիրների լուծմանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժողովրդագրություն, պատմական ժողովրդագրություն
գիտակարգերը.
Հիմնական
հասկացությունները,
հետազոտության
մեթոդները, գործիքները, սկզբնաղբյուրներն ու օժանդակ աղբյուրները: Թեմա
2` Էթնիկ պատկեր, էթնիկ հանրությունների տեղաբաշխման պատկեր
հասկացությունները.
բովանդակությունը,
ազգաբանական
հիմքը:
Կովկասյան ընդհանրություն և բազմազանություն: Կովկասյան մակրոաշխարհը. կովկասյան քաղաքակրթություն թե՞ մշակույթ հարցադրումը.
էթնիկ հիմքերը: Թեմա 3` Էթնիկ պատկերն ու ժողովրդագրական
գործընթացները Հյուսիսային Կովկասում 19-րդ դարի առաջին կեսին՝
Կովկասյան պատերազմ: Թեմա 4` Էթնիկ պատկերն ու ժողովրդագրական
գործընթացները Հարավային Կովկասում 19-րդ դարի առաջին կեսին՝ ռուսպարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմներ: Թեմա 5` Էթնիկ պատկերն
ու ժողովրդագրական գործընթացները Հյուսիսային Կովկասում 19-րդ դարի
երկրորդ կեսին-20-րդ դարի սկզբին:
Թեմա 6՝ Էթնիկ պատկերն ու
ժողովրդագրական գործընթացները Հարավային Կովկասում 19-րդ դարի
երկրորդ կեսին-20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 6` Էթնիկ պատկերն ու
ժողովրդագրական գործընթացները Հյուսիսային Կովկասում խորհրդային
շրջանում: Թեմա 7՝ Էթնիկ պատկերն ու ժողովրդագրական գործընթացները
Հարավային Կովկասում խորհրդային շրջանում: Թեմա 8՝ Կովկասյան
տարածաշրջանի էթնիկ պատկերը, ժողովրդագրական բնութագիրն ու
զարգացումները անկախության շրջանում. Հյուսիսային և Հարավային
Կովկաս:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 1-ը բանավոր է, 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Երկրորդ քննության ընթացքում ուսանողը
ներկայացնում և հրապարակայնորեն պաշտպանում է ռեֆերատ
աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 06. Ռուս-թուրք-իրանական հակամարտությունները Կովկասում 18-19-րդ
դդ. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի
նատակն
է
ներկայացնելու
18-19
դդ.
կովկասյան
տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակը` պայմանավորված ռուս-թուրքիրանական հակամարտություններով, ինչպես նաև այդ հակամարտությունների
պատճառով ստեղծված նոր իրողությունները և դրանց ազդեցությունը
կովկասյան ժողովուրդների, նամանավանդ հայերի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 18-19 դդ. Կովկասում գոյություն ունեցող հիմնախնդիրների,
գերակայությունների ու առաջնահերթությունների մասին,
2. կհասկանա Կովկասում ընթացող գործընթացների տրամաբանությունը,
ուղվածությունն ու նպատակները, դրանց իրականացմանը նպաստող,
ինչպես նաև դրանք խոչընդոտող հանգամանքները,
3. կկարողանա
ընկալել
կովկասյան
տարածաշրջանի
առանձնահատկությունները, ըմբռնել նրա կարևորությունը, վերլուծել և
գնահատել տեղի ունեցող հակամարտությունների հետևանքները տեղացի
ժողովուրդների, ինչպես նաև Կովկասի համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կովկասյան տարածաշրջանը 17-րդ դարի վերջին և 18-րդ դարի
սկզբին: Սեֆյանների թուլացումը և անկումը: Թեմա 2. Թուրքական զորքերի
ներխուժումը
Անդրկովկաս
18-րդ
դարի
20-ական
թվականներին:
Ռուսաստանի պարսկական արշավանքը 1722-1723 թթ.: Թեմա 3. Նադիր շահի
պայքարը Անդրկովկասում Իրանի ազդեցության վերականգնման համար:
Թեմա 4. Ռուս-պարսկական հակամարտությունը Անդրկովկասում 18-րդ դարի
վերջին և 19-րդ դարի սկզբներին: Թեմա 5. Ռուս-թուրքական պատերազմները
Անդրկովկասում 19-րդ դարում: Թեմա 6.
Կովկասյան ժողովուրդների
մասնակցությունը ռուս-թուրք-իրանական հակամարտություններին 18-19 դդ.:
Թեմա 7. Ռուս-թուրք-իրանական հակամարտությունների արդյունքում
կնքված համաձայնագրերն ու պայմանագրերը Կովկասի վերաբերյալ 18-19 դդ
և դրանց ազդեցությունը տարածաշրջանի և այնտեղ ապրող ժողովուրդների
վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է
ուսանողի գրավոր աշխատանքի , իսկ մյուսը՝ բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով :
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1101/M07. Թուրքիա-Վրաստան և Թուրքիա-Ադրբեջան հարաբերությունները
արդի փուլում. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
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1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ներկայացնել
տարածաշրջանային
աշխարհաքաղաքական
և
աշխարհառազմավարական
զարգացումների
համատեքստում Թուրքիայի հարաբերությունները Ադրբեջանի և Վրաստանի
հետ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո. հարաբերությունների ձևավորումը, նրանց
բնույթը, հիմնական ուղղություններն ու զարգացման հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
Թուրքիա-Ադրբեջան
և
Թուրքիա-Վրաստան
փոխհարաբերությունների դինամիկան և միտումները
2. կհասկանա
Թուրքիա-Ադրբեջան
և
Թուրքիա-Վրաստան
հարաբերությունների ձևավորման պատճառները, նրանց բնույթը,
զարգացմանը նպաստող և խոչընդոտող հանգամանքները,
3. կկարողանա ընկալել Ադրբեջանի և Վրաստանի նկատմամբ Թուրքիայի
քաղաքականության էությունը և ըմբռնել նրա դերը տարածաշրջանային
զարգացումներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1.
Թուրքիայի
քաղաքականությունը
Հարավկովկասյան
տարածաշրջանում ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո: Թեմա 2. Թուրքիա-Ադրբեջան
հարաբերությունները 1991-2001թթ.. ռազմավարական և աշխարհաքաղաքական
հետաքրքրություններ: Թեմա 3. Թուրք-վրացական հարաբերությունների
հաստատումը և դրանց զարգացման նախադրյալները (1991-2001թթ.). առևտրատնտեսական և քաղաքական համագործակցություն: Թեմա 4. Թուրքիայի
քաղաքականությունը Կասպից ծովի ածխաջրածնային ռեսուրսների հարցում.
Թուրքիա-Ադրբեջան-Վրաստան էներգետիկ համագործացություն: Թեմա 5.
Թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները ԱԶԿ-ի օրոք: Թեմա 6. ԹուրքիաՎրաստան հարաբերությունների ներկայիս փուլը (2002 թվականից մինչ օրս):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 08
1917 թ./

Հայկական համայնքները Ռուսաստանում /սկզբնավորումից մինչև

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակն է մագիստրոսներին ներկայացնել Ռուսաստանի
հայկական գաղթօջախների ձևավորման, զարգացման ու ընդլայնման
պատմությունը, նրանց հասարակական-քաղաքական, տնտեսական, հոգևոր ու
մշակութային
կյանքի
պատմությունը,
դրանց
փուլային
առանձնահատկությունները:
Առանձնակի
կարևորություն
ունի
այդ
գաղթօջախների հայության թվաքանակի շարժընթացի ու աշխարհագրական
սփռվածության ներկայացումը:
Նպատակն է վեր հանել ստվար հայ բնակչություն ունեցող Ռուսաստանի հայ
գաղթօջախների
համայնքային-հասարակական,
բարեգործական
ու
մշակութային-լուսավորական
կազմա-կերպությունների
ազգանպաստ
գործունեությունը, հայ-ռուսական կապերի զարգացման վրա այդ գաղօջախների
ունեցած դերը, դրանց սկզբնավորումից մինչև խորհրդային կարգերի
հաստատումն ընկածժամանակահատվածում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գիտելիքներ
կունենան
ռուսահայ
գաղթօջախների
ձևավորման
պատմության և առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
2. կտիրապետեն համայնքների սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, հոգևորկրթական ձեռքբերումներին,
3. կըմբռնեն հայկական համայքների ու հարևան տարածաշրջանների այլ
էթնիկ խմբերի միջև եղած և առկա փոխհարաբերությունները,
4. կհասկանան

èուսաստանի

օրինաչափությունները

հայկական

համայքների

զարգացման

ցարիզմի տարիներին,

5. ընդհանրական կարողություններ կունենան հայկական համայնքների
պատմական զարգացման, տեղաբաշխման շրջանների, թվաքանակի և
դրա աճի դինամիկայի, գրագիտության, խառնամուսնությունների և այլ
գործընթացների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Առաջին հիշատակությունները հայերի մասին ռուսական
իշխանություններում: Թեմա 2. Հայկական գաղթօջախների ձևավորումը Կիևյան
Ռուսիայում: Թեմա 3. Հայկական գաղթօջախները Պովոլժիեում և Ղրիմում: Թեմա
4. Հայ առևտրական կապիտալը և ռուսական միջավայրը: Թեմա 5. Հայկական
գաղթօջախները Հյուսիսային Կովկասում (Ղզլար, Մոզդոկ, Սուրբ Խաչ, Արմավիր
և այլն): Թեմա 6. Հայկական գաղթօջախների հիմնումը Դոնում և մերձսևծովյան
շրջանում: Թեմա 7. Մոսկվայի հայ գաղութը: Թեմա 8. Պետերբուրգի հայ
գաղութը: Թեմա 9. Հայ առաքելական եկեղեցու ռուսաստանյան թեմերը: Թեմա 9.
Ռուսահայ կրթամշակութային հաստատություններն ու կյանքը. դպրոցը,
մամուլը, թատրոնը: Թեմա 10. Հայկական համայնքների ձևավորումը
Թուրքեստանում: Թեմա 11. Հայկական համայքները Սիբիրում և Հեռավոր
Արևելքում: Թեմա 12. Ռուսաստանի հայությունը XX դարի սկզբին: Թեմա 13.

–379
–

Ռուսաստանի հայկական համայնքները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին
և 1917 թ. հեղափոխությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M09 Տարածաշրջանի պատմական աշխարհագրություն

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակներն են ներկայացնել Կովկասի երկրամասը և
Հայաստանի հարակից մի շարք տարածաշրջանները (Կողքիս կամ Արևմտյան
Վրաստան, Պոնտոս-Լազիկա, Աղվանք, Շիրվան, Ատրպատական) պատմական
աշխարհագրության տեսանկյունից, ներկայացնել դրանց զարգացումն ու
փոփոխությունները` տարբեր պատմական ժամանակաշրջանների կտրվածքով,
նաև` անդրադառնալ էթնոժողովրդագրական իրավիճակներին, պատճառներին
և հետևանքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
քննարկվող
տարածաշրջանների
պատմական
աշխարհագրությանն առնչվող կարևոր հիմնահարցերը,
2. կհասկանա
դրանցում
տեղ
գտած
պատմաաշխարհագրական
գործընթացների
տրամաբանությունը,
ուղղվածությունը
և
հետևանքները,
տարբեր
ժամանակահատվածներում
էթնոժողովրդագրական իրավիճակների ձևավորման պատճառները,
3. կկարողանա ընկալել վերոնշյալ տարածաշրջաններում ընթացող մի
շարք գործընթացների պատմական հիմքերը, դրանց միտումները
պատմական աշխարհագրության տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Կովկասյան տարածաշրջանը պատմական աշխարհագրության
տեսանկյունից:
Թեմա
2.
Հյուսիսային
և
Հարավային
Կովկաս
հասկացությունները, դրանց ի հայտ գալու պատճառները: Թեմա 3. ՎիրքԻբերիայի պատմաաշխարհագրական ընդգրկումը: Թեմա 4. Աղվանք.
սահմանները և ընդգրկումը: Թեմա 5. Շիրվանի երկրամաս: Թեմա 6. Կողքիս
(Արևմտյան Վրաստան) և Պոնտոս-Լազիկա (Լազստան) : Թեմա 7.
Ատրպատական. սահմանները և ընդգրկումը: Թեմա 8. Ատրպատական
հասկացության նենգափոխումը թուրք-ադրբեջանական կեղծարարների կողմից:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 10. Իրանը 20-րդ դարի 2-րդ կեսին 21-րդ դ. սկզբին (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ Հայաստանի
հարակից երկրում՝ Իրանում տեղի ունեցող քաղաքական, մշակութային
գործընթացներին, դրանց ձևավորման հիմքում ընկած քաղաքականգաղափարախոսական
հանգամանքների,
ինչպես
նաև
մշակութային
գործոնների հիմնական փոփոխությունների, որոնք ուղղակիորեն ազդում են
վերոհիշյալ երկրների քաղաքական կյանքի վրա, ինչը իր հերթին կարող է
անուղակիորեն ազդել ՀՀ-ի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.
1. Հայաստանի դրացի երկրում տեղի ունեցող քաղաքական կուրսի
ձևավորման և իրականացման մեխանիզմների վերաբերյալ,
2. Հարակից երկրի ոչ վաղ անցյալի պատմական ծալքերի վերաբերյալ
հստակ տեղեկություն,
3. Հայաստանի հարակից երկրներում իրականացող քաղաքական,
տնտեսական գործընթացների հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ-ի վրա
4. ներկայացնել Հայաստանի հարակից երկրում` Իրանում տեղի ունեցող
քաղաքական գործընթացների զարգացման ցիկլը, որը մեծապես
նպաստել է այսօրվա Իրանի Իսլամական հանրապետության
ստեղծմանը
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Իրանը Փահլավի դինաստիայի հիմնադրումից հետո: Թեմա 2.
Մոհամմեդ Ռեզա շահ Փահլավիի իշխանության գալը: Թեմա 3. 1950-ական
թվականներին Իրանի նավթի շուրջ առաջացած ծանր իրավիճակը: Թեմա 4.
Գերտերությունների կողմի իրականացրած քաղաքական գործընթացները
Իրանի նկատմամբ 1950-ական թվականներին: Թեմա 5. Սոցիալական
բարեփոխումների իրականացումը Իրանում 1960-ական թվականներին և դրա
արդյունքները: Թեմա 6. Իրանը որպես տարածաշրջանային ազդեցիկ գործոն:
Թեմա 7. Իրանի Իսլամական հեղափոխությունը և դրա ազդեցությունը
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M11. Ազգային ինքնության հիմնախնդիրը հարավկովկասյան երկրներում

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ազգային ինքնության,
հարավկովկասյան ազգերի (հայեր, վրացիներ, ազերիներ) ինքնության
կառուցվածքին, տարրերին, նախագծերին, ազգային հոգեկերտվածքի ու
վարքագծի առանձնահատկություներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ազգային ինքնության, դրա կառուցվածքի, տեսակների,
տարրերի,

գործառույթների,

կառուցարկման

սկզբունքների

ու

մեթոդների մասին
2. կիմանա

հարավկովկասյան

հիմնասյունները,

ազգերի

հարացույցները,

ինքնության

հոգեկերտվածքի

պատմությունը,
ու

վարքագծի,

մշակույթի յուրահատկությունները,
3. կկարողանա ձեռք բերած գիտելիքների հիման վրա հասկանալ
հարավկովկասյան ազգերի ինքնությունը, մտածելակերպը, Ուրիշների
հանդեպ
վերաբերմունքը,
ինքնության
կառուցարկման
արդի
քաղաքականությունը
Բովանդակությունը.
Թեմա
1.
Ինքնության
հիմնահարցը
ժամանակակից
հումանիտար
գիտություններում: «Ինքնություն», «նույնականություն», «նույնականացում»,
«ինքնության ճգնաժամ» հասկացությունները: Թեմա 2. Ազգային ինքնությունը
որպես կոլեկտիվ ինքնության տեսակ: Ցեղ, էթնոս, ազգ հասկացությունները:
Ազգի
և
ազգային
ինքնության
պրիմորդիալիստական
և
կոնստրուկտիվիստական տեսությունները:
Թեմա 3. Ազգային ինքնության
կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները, նույնականացման ձևերը և
աստիճանները: Պատմական հիշողությունը
հարավկովկասյան ազգերի
ինքնության կառուցվածքում: Թեմա 4. Հայկական ինքնության հիմնախնդիրները:
Հայոց
ինքնության
հարացույցները:
Հայոց
հոգեկերտվածքի
յուրահատկությունները:
Սփյուռքահայության ինքնության
պահպանման
հարցեր: Թեմա 5. Վրացական ինքնության հիմնախնդիրները: Վրացիների
հոգեկերտվածքի յուրահատկությունները: Վրացական ազգայնականություն:
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«Ազգային նախագծի» էությունը: Թեմա 6. Ադրբեջանական ինքնության
հիմնախնդիրները: Ծագումնաբանության, պատմության ու քաղաքակրթական
պատկանելության վերաբերյալ միֆերն ու կեղծիքները: Հայատյացությունը
որպես ադրբեջանական ինքնության բաղադրիչ: Թեմա 7. Հարավկովկասյան
ազգերի ինքնության կառուցարկումների քաղաքականությունը արդի փուլում
(համեմատական վերլուծություն):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 12. Թուրքիան 20-րդ դ. 2-րդ կեսին և 21-րդ դ. սկզբին (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել 20-րդ դարի 2-րդ կեսի և 21-րդ դ.
սկզբին Թուրքիայում տեղի ունեցած ներքին ու արտաքին քաղաքական
գործընթացներին, զարգացման օրինաչափություններին և միտումներին, ինչպես
նաև ազգային-կրոնական փոքրամասնությունների նկատմամբ իրականացվող
քաղաքականությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դարի 2-րդ կեսին և 21-րդ դ. սկզբին Թուրքիայի
Հանրապետության պատմության հիմնախնդիրները, զարգացման
օրինաչափությունները և միտումները,
2. կհասկանա
ներկայումս
Թուրքիայում
ընթացող
քաղաքական
գործընթացները՝ տիրապետելով պատմության վերլուծական մեթոդին:
3. կկարողանա ընկալել Թուրքիայի Հանրապետության տնտեսական և
քաղաքական սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները, ըմբռնել
նրա դերը տարածաշրջանային զարգացումներում, վերլուծել և
գնահատել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թուրքիայի ներքին և արտաքին քաղաքական զարգացումները
հետպատերազմյան տարիներին. Անցում բազմակուսակցական համակարգի և
Ժողովրդավարական կուսակցության կառավարման տարիները (1950-ական
թթ.). Թեմա 2. 1960 թ. և 1971 թ. ռազմական հեղաշրջումները և դրանց
հետևանքները: Բանակի դերը Թուրքիայում: Թուրքիայի քաղաքական
համակարգը 1960-1970-ական թթ.: Թեմա 3. 1980 թ. ռազմական հեղաշրջումը:
Քաղաքացիական կառավարման վերականգնումը. Թ. Օզալի կառավարման
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տարիները: Թեմա 4. Քաղաքական ուժերի վերակազմավորումը Թուրքիայում
սառը պատերազմից հետո. «Բարօրություն» կուսակցության վերելքը և 1997 թ.
ռազմական միջամտությունը:
Թեմա 5. Արդարություն և զարգացում
կուսակցության
կառավարման
տարիները.
ներքին
և
արտաքին
քաղաքականություն: Թեմա 6. Հայ-թուրքական հարաբերությունները 1991
թվականից մինչ օրս: Թեմա 7. Քրդական հարցը Թուրքիայում (20-րդ դարի 2-րդ
կեսի և 21-րդ դ. սկզբին):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 13. Հայ-վրաց-ադրբեջանական հարաբերությունները

1918-1921թթ.

(3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Առաջին աշխարհամարտից հետո աշխարհաքաղաքական նոր իրողությունների հարթության վրա վերլուծել և ներկայացնել
1918-21թթ. հայ-վրաց-ադրբեջանական դժվարահարույց հարաբերությունները,
ցույց տալ այդ պետություններից յուրաքանչյուրի ձգտումներն ու նպատակները,
վեր հանել այն իրողությունները, որոնցով ձևավորվեցին ոչ միայն 1918-21թթ.
միջպետական հարաբերությունները Հարավային Կովկասում, այլև այն հետևանքները, որոնք խոր հետք թողեցին ինչպես խորհրդային, այնպես էլ հետխորհրդային ժամանակներում Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի փոխհարաբերությունների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա 20-րդ դարի առաջին տասնամյակներին Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակի, այստեղ տերությունների մրցակցության և
անկախ պետությունների առաջացման ու նրանց փոխհարաբերությունների մասին,
2. կհասկանա պատճառահետևանքային այն կապերը, որոնք ընկած էին
հիշյալ պետությունների փոխհարաբերությունների հիմքում և զավթողական այն ձգտումները, որ դրսևորվեցին Ադրբեջանի և Վրաստանի
կողմից հայկական տարածքների նկատմամբ,
3. կկարողանա փաստերի համադրման հիմքի վրա կատարել ինքնուրույն
եզրահանգումներ, հասկանալ 1918-21թթ. իրադարձությունների ճշմարիտ ընթացքը:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ 1917 թ. Փետրվարյան հեղափոխությունը Ռուսաստանում և Անդրկովկասը: Անդրկովկասի ազգային վարչատարածքային վեճերի սկզբնավորումը:
Պետրոգրադի խորհրդակցությունը: Թեմա 2՝ 1917 թ. Հոկտեմբերյան հեղաշրջումը. 1918թ. Թուրքական զորքերի ներխուժումը Անդրկովկաս: Թեմա 3՝
Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի անկախ հանրապետությունների հռչակումը և հարաբերությունները նրանց միջև: Թեմա 4՝ Միջպետական հարաբերությունները Անդրկովկասում 1919-20 թթ.: Թեմա 5՝ Անդրկովկասյան հանրապետությունների խորհրդայնացումը /1920թ. ապրիլ-1921թ. փետրվար/: Թեմա 6՝
Իրադրությունն Անդրկովկասում խորհրդայնացումից հետո: Թեմա 7՝ 1921թ.
Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը: Նախիջևանի ճակատագիրը: Թեմա 8՝
1921թ. Ղարաբաղի բռնակցումը Ադրբեջանին: Թեմա 9՝ Ախալքալակի և հարակից գավառների հիմնահարցը խորհրդային իշխանության առաջին տարիներին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 14 . Իսլամը Կովկասում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Կովկասում դավանական բազմազանությունը, նրա առաջացման ուղիները, իսլամի տարածումը հեթանոսական և քրիստոնյա բնակչության շրջանում, իսլամի ձևավորման փուլերը Կովկասում, նրա դերակատարումը տարածաշրջանի քաղաքական և մշակութային
դիմագծի ձևավորման գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
Կովկասի
խայտաբղետ էթնիկակական, դավանական
նկարագիրը:
Էթնիկական,
դավանական
և
մշակութային
պատմահաջորդականության հիմնական շրջափուլերը Կովկասում,
2. կհասկանա դավանական նկարագրի ձևավորման պատմական
ակունքները,
3. կկարողանա կողմնորոշվել խորհրդային իշխանությունների վարած
ազգային,
կրոնական,
մշակութային
քաղաքականության
առանձնահատկությունների և հետևանքների մեջ:
Բովանդակությունը.

–385
–

Թեմա 1՝ Ներածություն: Թեմա 2՝ Կովկասի դավանական նկարագիրը վաղ
միջնադարում: Թեմա 3` Կովկասի դավանական նկարագիրը ուշ միջնադարում:
Թեմա 4` Իսլամի մուտքը Կովկաս: Թեմա 5` Իսլամը և մշակույթը Կովկասում:
Թեմա 6` Իսլամը Կովկասում ռուսական կայսրության ծիրում: Թեմա 7` Իսլամը
Կովկասում 20-21-րդ դարերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 15. Հայ-վրացական հարաբերություները և Ռուսաստանը 17-18-րդ դդ. (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանի համար
ռազմավարական նշանակություն ունեցող վրաց-ռուսական հարաբերությունների ձևավորման ողջ գործընթացին և նրա արմատական վերափոխումներին,
ինչը սերտորեն առնչվում էր նաև հայ-վրացական հարաբերությունների ձևավորման, հայ ժողովրդի ազատագրական շարժումների, Հայաստանն օտարի լծից
ազատագրելու և Հայոց պետականությունը վերականգնելու գործում դաշնակիցներ ունենալու խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Վրաստանի տարածաշրջանային քաղաքականության ակունքներն ու ձևավորման ընթացքը, հայ-ռուս-վրացական հարաբերությունների
պատմական
զարգացման տրամաբանությունը, նրա ժամանակակից
դրսևորումներն ու օրինաչափությունները,
2. կհասկանա Վրաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության փոխկապակցվածությունն ու զարգացման ռազմավարական ուղղվածությունը,
3. կկարողանա ինքնուրույն կողմնորոշվել հայ-վրացական հարաբերությունների հետագա զարգացումներում և կատարել իր գնահատումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վրաստանն ու վրաց-ռուսական հարաբերությունները 17-րդ դարում: Թեմա 2՝ Վրաց-ռուսական հարաբերությունները 18-րդ դարի առաջին երեսնամյակին: Թեմա 3՝ Վրաց Բագրատունիների նոր ճյուղի հաստատումը գահին և հայ-վրաց-ռուսական հարաբերությունները: Թեմա 4՝ Ռուս-վրացական
հարաբերությունները 18-րդ դարի երկրորդ կեսին: Թեմա 5՝ Ռուս-վրացական
հարաբերությունների հետագա զարգացումները 19-20-րդ դարերում և հայ-
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վրացական դիմակայության առաջացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 16. Հայկական համայնքները
հետխորհրդային շրջանում. (3 կրեդիտ)

Ռուսաստանում

խորհրդային

և

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրոսներին ներկայացնել Ռուսաստանի
հայկական համայնքների պատմությունը խորհրդային և հետխորհրդային
շրջանում,
նրանց
հասարակական-քաղաքական,
սոցիալ-տնտեսական,
կրթական, հոգևոր ու մշակութային կյանքի պատմությունը, դրանց անկման ու
վերելքի փուլային առանձնահատկությունները: Առանձնակի կարևորություն
ունի աշխարհի ամենամեծ թվաքանակն ունեցող ռուսահայ համայնքների հայ
բնակչության թվաքանակի շարժընթացի ու աշխարհագրական սփռվածության
ներկայացումը, առկա մարտահրավերները ուծացումը կանխելու համար:
Նպատակն է վեր հանել ստվար հայ բնակչություն ունեցող Ռուսաստանի
հայկական համայնքների համայնքային-հասարակական, բարեգործական ու
կրթամշակութային կազմակերպությունների ազգանպաստ գործունեությունը,
հայ առաքելական եկեղեցու թեմերի պատմությունը, հայ-ռուսական
հարաբերությունների զարգացման վրա ազդեցիկ այս համայնքների ունեցած
դերն արդի ժամանակահատվածում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները
1. գիտելիքներ կունենան Ռուսաստանի հայ համայնքների պատմության
խորհրդային

և

հետխորհրդային

փուլերի

ու

դրանց

առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
2. կտիրապետեն

համայնքների

սոցիալ-տնտեսական,

մշակութային,

հոգևոր-կրթական ձեռքբերումներին,
3. կըմբռնեն հայկական համայքների ու Ռուսաստանի այլ էթնիկ խմբերի
միջև եղած և առկա փոխհարաբերությունները,
4. կհասկանան èուսաստանի հայկական համայքների զարգացման
օրինաչափությունները արդի պայմաններում,
5. ընդհանրական կարողություններ կունենան հայկական համայնքների
պատմական զարգացման, տեղաբաշխման շրջանների, թվաքանակի և

–387
–

դրա աճի դինամիկայի, գրագիտության, խառնամուսնությունների,
միգրացիայի պատճառների և այլ գործընթացների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Խորհրդային կարգերի հաստատումը Ռուսաստանում և
հայկական համայնքները 1917-1920 թթ. համայնքային կյանքի աշխուժացումը:
Թեմա 2. ՌԽՖՍՀ հայկական համայնքային կառույցների գործունեությունն ու
լուծարումը: Թեմա 3. Հայության թվաքանակն ու տեղաբաշխումը ՌԽՖՍՀ-ում
1920-1930-ական թթ.: Թեմա 4. ՌԽՖՍՀ հայության հոգևոր-մշակութային և
կրթական կյանքը 1920-1930-ական թթ. ազգային-համայնքային կյանքի
աստիճանական անկումը: Թեմա 5. ՌԽՖՍՀ հայության մասնակցությունը Մեծ
Հայրենականին. պայքարը ռազմաճակատներում, թիկունքում և օկուպացված
շրջաններում: Ղրիմահայերի աքսորը: Թեմա 6. Հայկական ազգային շրջաններն
ու գյուղխորհուրդները ՌԽՖՍՀ հարավում: Թեմա 7. ՌԽՖՍՀ հայությունը 19451991 թթ. համայնքի թվաքանակը, տեղաբաշխումը, հասարակականքաղաքական իրողությունները: Թեմա 8. ՌԴ հայկական համայնքը 1990-ական
թթ.: Թեմա 9. Հայ առաքելական եկեղեցու թեմերը ՌԴ-ում, հոգևոր և ազգային
կյանքի զարթոնքը: Թեմա 9. ՌԴ հայության կրթամշակութային կյանքը: Թեմա 10.
ՌԴ հայկական համայնքային կառույցները. Ռուսաստանի հայերի միություն
համառուսաստանյան հասարակական կազմակերպության հիմնադրումն ու
համագումարները, գործունեության ուղղությունները: Թեմա 11. ՌԴ հայությունը
2002-2010
թթ.
համառուսաստանյան
մարդահամարների
ամփոփիչ
արդյունքներով: Թեմա 12. ՌԴ հայության ինքնակազմակերպական խնդիրներն
ու մարտահրավերները: Թեմա 13. ՌԴ հայ համայնքը հայ-ռուսական
հարաբերություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Կովկասագիտություն»
1101/MK 00. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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(3 կրեդիտ)

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Կովկասի պատմության հիմնախնդիրները, տարածաշրջանի հետազոտության առանձնահատկությունները,
էթնիկական պատմության ու պատմամշակութային ժառանգության ուսումնասիրության վիճակն ու հիմնախնդիրները, կեղծարարություններին դիմակայելու մեթոդները և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Կովկասի պատմության հիմնախնդիրները,
2. կհասկանա տարածաշրջանի հետազոտության առանձնահատկությունները,
էթնիկական
պատմության
ու
պատմամշակութային
ժառանգության
ուսումնասիրության վիճակն ու հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա
մշակել և ինքնուրույն կիրառել կեղծարարություններին
դիմակայելու հայեցակարգ ու մեթոդներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կովկասի պատմության պարբերացումը: Թեմա 2՝ Կովկասագիտություն հասկացության հանդես գալու պատմական պայմաններն ու բովանդակային ընդգրկումը։ Թեմա 3` Տարածաշրջանային գործընթացների ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Կովկասյան տարածաշրջանի դերը հին հռոմեական, պարսից, արաբական և մոնղոլական տիրապետությունների ժամանակաշրջանում: Թեմա 5` Կովկասյան տարածաշրջանը ուշ միջնադարում: Թեմա 6` Տարածաշրջանային գործընթացները և Վրաստանը: Թեմա
7` Կովկասյան տարածաշրջանը և Ռուսաստանը: Թեմա 8. Տարածաշրջանային
գործընթացների առանձնահատկությունները և Հայաստանը : Թեմա 9` Տարածաշրջանային գործընթացների առանձնահատկությունները նոր և նորագույն
ժամանակաշրջանում: Թեմա 10. Տարածաշրջանային գործընթացները ժամանակակից փուլում և զարգացման հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK01. Արդի գրական վրացերեն-1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ավելի խորությամբ ծանոթացնել
վրացերենի քերականական և բառապաշարային հնարավորություններին, ներկայացնել վրացերենով թարգմանություններ կատարելու մեթոդները և հնարավորինս հարստացնել ուսանողների բառապաշարը:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից վրացերենով միջին բարդության, երբեմն էլ միջինից բարձր բարդության թարգմանություններ կատարելու հմտությունները,
2. կհասկանա վրացերենի քերականական կանոնները, սկզբունքները և
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կարդալ և թարգմանել միջին բարդության տեքստեր,
ինչպես նաև որոշ չափով օգտվել ժամանակակից վրացական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից, կատարել եռակողմ թարգմանություններ
(վրացերեն-հայերեն, հայերեն- վրացերեն):
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Բայական համակարգն վրացերենում, ժամանակաձևերը: Մակբայներն վրացերենում: Թեմա 2` վրացերենի ոչ ինքնուրույն, օժանդակ խոսքի
մասերը: Հայերենի և վրացերենի ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
Թեմա 3` Շարահյուսություն: Նախադասության գլխավոր անդամները: Թեմա 4`
Նախադասության երկրորդական անդամները: Նախադասություն կազմելու
հիմնական սկզբունքներն ու կանոնները ժամանակակից վրացերենում: Թեմա 5`
Ժամանակակից վրացերենի բառապաշարը: Բառապաշարի հարստացման
միջոցները և ժամանակակից միտումները: Լեզվաքաղաքականությունը
ժամանակակից վրացերենում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5,
5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
1101/MK 02. Արդի գրական ադրբեջաներեն-1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ավելի խորությամբ ծանոթացնել
ադրբեջաներենի քերականական և բառապաշարային հնարավորություններին,
ներկայացնել ադրբեջաներենով թարգմանություններ կատարելու մեթոդները և
հնարավորինս հարստացնել ուսանողների բառապաշարը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

2.
3.

կիմանա ժամանակակից ադրբեջաներենով միջին բարդության, երբեմն
էլ միջինից բարձր բարդության թարգմանություններ կատարելու հմտությունները,
կհասկանա ադրբեջաներենի քերականական կանոնները, սկզբունքները
և առանձնահատկությունները,
կկարողանա կարդալ և թարգմանել միջին բարդության տեքստեր,
ինչպես նաև որոշ չափով օգտվել ժամանակակից ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից, կատարել եռակողմ թարգմանություններ (ադրբեջաներեն-հայերեն, հայերեն-ադրբեջաներեն):

Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Բայական համակարգն ադրբեջաներենում, ժամանակաձևերը:
Մակբայներն ադրբեջաներենում: Թեմա 2`Ադրբեջաներենի ոչ ինքնուրույն, օժանդակ խոսքի մասերը: Ընդհանրություններն ու տարբերությունները թուրքերենից: Թեմա 3` Շարահյուսություն: Նախադասության գլխավոր անդամները:
Թեմա 4` Նախադասության երկրորդական անդամները: Նախադասություն կազմելու հիմնական սկզբունքներն ու կանոնները ժամանակակից ադրբեջաներենում: Թեմա 5` Ժամանակակից ադրբեջաներենի բառապաշարը: Բառապաշարի
հարստացման միջոցները և ժամանակակից միտումները: Լեզվաքաղաքականությունը ժամանակակից Ադրբեջանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 03. Դիվանագիտւթյան պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել քննվող ժամանակահատվածում
պատմության
առանցքային
հիմնախնդիրները,
պարզաբանել
հայոց
դիվանագիտության առաջացման ակունքները, հարևան և այլ պետությունների
հետ
արտաքին կապերի և դիվանագիտական
հարաբերությունների
հաստատման գործընթացը: Հին և միջնադարյան ժամանակահատվածում
կիրառվող ռազմադիվանագիտական մեթոդների և ձևերի մարտավարության
փոփոխությունները, դիվանագիտական կապերի և առնչությունների վրա ազդող
ներքին ու արտաքին գործոնների բացահայտումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.
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1.

Դասընթացի վերաբերյալ հայ և օտար տարաբնույթ
սկզբնաղբյուրների ու հրապարակների վրա առկա գիտական
ուսումնասիրությունների վերաբերյալ
2. Ներքին հարաբերությունների համակարգում դիվանագիտության
տեղի ու դերի վերաբերյալ
3. Դիվանագիտական կապերի սաղմնավորման
ժամանակահատվածից մինչև ուշ միջնադար ընկած շրջանում
կիրառվող հայոց թագավորությունների և ազատագրական
պայքարի և մարտավարական փոփոխությունների վերաբերյալ
4. Հայոց դիվանագիտության, որպես միջազգային
հարաբերությունների և արտաքին կապերի կարգավորման միջոցի
վերաբերյալ
5. Հայոց պետականության բացակայության պայմաններում ազգային
ազատագրական ուժերի կիրառած մարտավարական վերաբերյալ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հիմնախնդրի սկզբնաղբյուրները և ուսումնասիրվածությունը:
Թեմա 2՝
Հայկական լեռնաշխարհի ցեղային միությւնների և պետական
կազմավորումների
արտաքին
կապերն
ու
ռազմաքաղաքակամ
փոխհարաբերությունները Ք.ա. 14-րդ դ.: Թեմա 3՝ Վանի թագավորության
դիվանագիտությունը: Թեմա 4՝
Երվանդունիների և Արտաշեսյան
թագավորությունների դիվանագիտությունը: Թեմա 5՝ Արշակունյաց հայոց
թագավորության դիվանագիտությունը: Թեմա 6՝ Հայ- բյուզանդական և հայպարսկական հարաբերությունները 5-8-րդ դարերում: Թեմա 7՝ Բագրատունի
առաջին գահակալների դիվանագիտությունը: Թեմա 8՝ Կիլիկյան հայոց
պետության դիվանագիտությունը: Թեմա 9՝
Հին և միջնադարյան հայոց
դիվանագիտության մարտավարական փոփոխությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 04. Հյուսիսային Կովկասի հայ գաղթօջախների պատմություն (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Հյուսիսային Կովկասի և
հարավային Ռուսաստանի հայկական համայնքների առաջացման, զարգացման,
նրանց առևտրատնտեսական, մշակութային-կրթական կյանքի պատմությունը:
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Նպատակն է վեր հանել ստվար հայ բնակչություն ունեցող այս համայնքների
համայնքային-հասարակական, բարեգործական կազմակերպությունների ազգանպաստ գործունեությունը սկզբնավորումից մինչև ժամանակակից շրջանը,
համայնքի դերակատարությունը հայ-ռուսական հարաբերություններում:
Կրթական արդյունքները.
1. գիտելիքներ կունենա Հյուսիսային Կովկասի և ռուսահայ համայնքների
ձևավորման պատմության և առանձնահատկություն-ների վերաբերյալ,
2. կտիրապետի համայնքների տնտեսական, մշակութային, հոգևորկրթական ձեռքբերումներին,
3. կըմբռնի հայկական համայքների և տարածաշրջանների այլ էթնիկ
խմբերի միջև եղած և առկա փոխհարաբերությունները,
4. կհասկանա Հյուսիսային Կովկասի և ռուսաստանի հարավի հայկական
համայքների
զարգացման
օրինաչափությունները
ցարական,
խորհրդային և հետխորհրդային ժամանակագրական փուլերում,
5. ընդհանրական կարողություններ կունենա հայկական համայնքների
պատմական զարգացման, տեղաբաշխման շրջանների, թվաքանակի և
դրա աճի դինամիկայի, գրագիտության և մայրենի լեզվին տիրապետելու
աստիճանի,
խառնամուսնությունների
և
այլ
գործընթացների
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հյուսիսային Կովկասի և հարավային Ռուսաստանի հայկական
համայնքների ձևավորման փուլերն ու համայնքների աշխարհագրական
սփռվածությունը: Թեմա 2՝ Հյուսիսային Կովկասի հայկական համայնքները
(Ղզլար, Մոզդոկ, Սուրբ Խաչ, Թերեք և այլն): Թեմա 3՝ Հայկական համայնքները
Կովկասյան Հանքային Ջրերի և սևծովյան առափնյա շրջաններում: Թեմա 4՝
Հայկական համայնքները Ղրիմում. Ղրիմահայ գաղութի վերելքի ու անկման
փուլային առանձնահատկությունները: Թեմա 5՝ Նովոռուսիայի և Բեսարաբիայի
հայկական համայնքները: Թեմա 6՝ Դոնի հայկական համայնքը. Նոր
Նախիջևանի հայկական գաղութի դերը ռուսահայ համայնքների կյանքում: Թեմա
7՝ Աստրախանի և Արմավիրի հայկական համայնքները: Հյուսիսային Կովկասի և
Ռուսաստանի հարավի հայկական համայնքների հոգևոր-մշակութային
կյանքը:Թեմա 8՝ Հյուսիսային Կովկասի և Ռուսաստանի հարավի հայկական
համայնքները Խորհրդային իշխանության հաստատման և քաղաքացիական
պատերազմի տարիներին: Թեմա 9՝ Հյուսիսային Կովկասի և Ռուսաստանի
հարավի հայկական համայնքները ՌԽՖՍՀ կազմում 1920-1930-ական թթ.:
Համայնքային կյանքի աստիճանական անկումը: Թեմա 10՝ Ղրիմի և Հյուսիսային
Կովկասի հայկական համայնքները Հայրենական պատերազմի տարիներին.
Հայության մասնակցությունը թիկունքի պայքարին և ղրիմահայերի աքսորը:
Թեմա
11՝
ՌԽՖՍՀ
հայության
թվաքանակն
ու
տեղաբաշխումը
հետպատերազմյան տարիներին: Թեմա 12՝ Հյուսիսային Կովկասի և հարավային
Ռուսաստանի հայկական համայնքների ազգային կյանքի զարթոնքը 1990-ական
թթ.: Հայկական համայնքների ստվարացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 05. Հայ-վրացական հարաբերությունները հին և միջին դարերում (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հաՙմատեղ ներկայացնել Հարավային Կովկասի
քրիստոնեկան երկու երկրների պատմության հին և միջնադարյան պատմաշրջանների հիմնախնդիրները և ընդհանուր գործընթացները, վեր հանել
էթնոմշակութային կոնտակտային գոտիների դերը Հայաստանի, և Վրաստանի
պատմության մեջ, վեր հանել հայ և վրացի ժողովուրդների պատմական անցյալի
ընդհանրությունները և տարբերությունները, պարզաբանել երկու հարևան
երկրների էթնիկական կազմի, լեզվական իրադրության, մշակութային
կողմնորոշումների, աշխարհաքաղաքական դիրքի յուրահատկությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.
1. կիմանա, թե որոնք են երկու երկրների պատմության հիմնախնդիրներին
անդրադառնալու նպատակադրումները, կովկասագիտական
հետազոտություններից ակնկալվող արդյունքները,
2. կհասկանա ներկայումս ընթացող զարգացումների ակունքները,
ուղղվածությունն ու տրամաբանությունը,
3. կըմբռնի երկրներից յուրաքանչյուրի պատմության
առանձնահատկությունները,
4. կկողմնորոշվի քաղաքական, հասարակական, տնտեսական,
մշակութային, հոգևոր-դավանաբական, էթնիկական պատմության
խնդիրներում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.
Հայ-վրացական
հարաբերությունների
ուսումնասիրության
սկզբնաղբյուրները և պատմագրությունը: Թեմա 2. Հայաստանի և Վրաստանի
աշխարհաքաղաքական դիրքի առանձնահատկությունները, պատմական
ասպարեզում
հանդես գալու պայմանները և պատմական զարգացման
ինքնատիպությունները: Թեմա 3. Հայ-վրացական հարաբերությունների
վաղընջական
փուլը։ Թեմա 4. Հայ-վրացական հարաբերությունները
հելլենիստական դարաշրջանում: Թեմա 5. Հայ-վրացական հարաբերությունները
և երկու երկրների քրիստոնեացումը, հայ-վրացական քաղաքակրթական ու
մշակութային ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ Թեմա 6. Կովկասյան
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մշակութային աշխարհ։ Հայ և վրացի հոգևորականության հարաբերությունները
և եկեղեցական բաժանումը: Թեմա 7. Եկեղեցիների ազգայնացումը
Հայաստանում և Վրաստանում։ Կովկասյան մշակութային աշխարհի տրոհումը:
Թեմա 8. Հայ-վրացական հարաբերությունները 9-11-րդ դարերում։ Թեմա 9. Հայվրացական զինակցությունը 12-13-րդ դարերում։ Թեմա 10. Հայ բնակչության
ստվարացումը
Վրաստանում
14-15-րդ
դարերում։
Հայ-վրացական
հարաբերությունները ուշ միջնադարարում։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 06. Կովկասի պատմական աշխարհագրություն(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակներն են ներկայացնել Կովկասի երկրամասը
պատմաաշխարհագրական
տեսանկյունից,
լուսաբանել
վերջինիս
տարածաշրջանների զարգացումն ու փոփոխությունները` տարբեր պատմական
ժամանակաշրջանների
կտրվածքով,
նաև`
անդրադառնալ
էթնոժողովրդագրական
իրավիճակներին,
դրանց
պատճառներին
և
հետևանքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Կովկասի պատմական աշխարհագրությանն առնչվող կարևոր
հիմնահարցերը,
2. կհասկանա Կովկասում տեղ գտած պատմաաշխարհագրական
գործընթացների
տրամաբանությունը, դրանց ուղղվածությունը և
հետևանքները,
տարբեր
ժամանակահատվածներում
էթնոժողովրդագրական իրավիճակների ձևավորման պատճառները,
3. կկարողանա ընկալել Կովկասում ընթացող մի շարք գործընթացների
պատմական
հիմքերը,
դրանց
միտումներըպատմական
աշխարհագրության տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. «Կովկաս» հասկացությունը պատմական սկզբնաղբյուրներում:
Կովկասի ընդգրկումն ու սահմանները: Թեմա 2. Կովկասի պատմական
աշխարհագրության հիմնական սկզբնաղբյուրները (անտիկ, հայկական,
արաբական ևն): Թեմա 3. Արևելյան Կովկաս. Օսիա-Ալանիա, վայնախական
հողեր (Չեչնիա, ինգուշեթիա), : Թեմա 4. Արևելյան Կովկաս.Դաղստան: Թեմա 5.
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Արևմտյան Կովկաս. Ադըղե, Կաբարդա, Չերքեզների երկիր (Չերկեսիա) : Թեմա
6. Կովկասյան լեռների հարավային ստորոտին ընկած երկրները և
ցեղագավառները. Աբխազիա, Սվանեթ, պատմական Վիրք: Թեմա 7. Աղվանք.
Սահմանները, ընդգրկումը վարչական ներքին բաժանումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 07. Հայ-վրացական հարաբերությունները 19-րդ դ.-21-րդ դ. սկզբին(3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է
Վրաստանի և Հայոց նոր և նորագույն
պատմության շրջանակներում փոխկապակցված ներկայացնել հայ–վրացական
փոխհարաբերությունները էթնոքաղաքական, սոցիալական, տնտեսական,
իրավական և կարևոր այլ գործոնների ազդեցության համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հայ-վրացական փոխհարաբերություններում նոր և նորագույն
պատմության ժամանակաշրջանում առաջ եկած հիմնախնդիրները,
գերակայություններն ու առաջնահերթությունները,
2. կհասկանա հայ-վրացական փոխհարաբերություններում առաջ եկած
գործընթացների
տրամաբանությունը,
ուղղվածությունն
ու
նպատակները, դրանց իրականացմանը նպաստող, ինչպես նաև դրանք
խոչընդոտող հանգամանքները,
3. կկարողանա ընկալել հայ-վրացական փոխհարաբերություններում
առաջ եկած էթնոքաղաքական, սոցիալական, տնտեսական, իրավական
և կարևոր այլևայլ սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները, ըմբռնել դրանց կարևոր դերը տարածաշրջանային զարգացումներում, վերլուծել և գնահատել երկու հարևան ժողովուրդների հարաբերությունների կարևորությունը, դրանց կայունությունը, դինամիկան և հետագա զարգացումն ապահովող գործոնները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Թիֆլիսի հայ բնակչության ավանդը Վրաստանում կապիտալիզմի
զարգացման գործում և այդ քաղաքի հանդես գալը որպես հայ բուրժուազիայի և
վրաց ազնվականության սոցիալ-տնտեսական հակասությունների էպիկենտրոն:
Թեմա 2. Հայ–վրացական փոխհարաբերությունները ռուսական հին
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պետականության կազմալուծման շրջանում: Թեմա 3. Վրաց առաջին
հանրապետության պետական շինարարության շրջանակներում Թիֆլիսի
«վրացականացման» քաղաքականությունը՝ Վրաստանում ազգային հարցի
առաջացման ու արմատավորման համատեքստում: Թեմա 4. Վիրահայերի
դպրոցական ուսուցման և մշակութային ինքնավարության հիմնախնդիրները
1918-1920
թթ.:
Թեմա 5.
Հայ–վրացական
փոխհարաբերությունները
Աբխազիայում և Սոչիի շրջանում 1918-1920 թթ., Վրաստանի կառավարության
գերիշխանության
համատեքստում:
Թեմա
6.
Վրաստան-Հայաստան
փոխհարաբերությունների մարտահրավերները 1918-1921 թթ.: Թեմա 7.
Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի Հանրապետության միջև
հետխորհրդային հարաբերությունների ձևավորումը. նրանց բնույթը, հիմնական
ուղղություններն ու զարգացման հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 08. Դիվանագիտական վարվեցողություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դիվանագիտական արարողակարգի
և վարվելակերպի պահպանման սկզբունքների և այդ բնագավառում միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին: Ներկայացվում են դիվանագիտական արարողակարգին բնորոշ գծերն ու առանձնահատկությունները և վարվելակերպի
նրբությունները բոլոր տեսակի ընդունելություների ժամանակ, հաշվի առնելով
նաև այս հարցում հայ ժողովրդի ազգային սովորույթներն ու ավանդույթները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա դիվանագիտական արարողակարգի և վարվելակերպի պահպանման հիմնական սկզբունքների մասին,
2. կհասկանա դիվանագիտական բոլոր տեսակի միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ արարողակարգի առանձնահատկությունները և վարվելակերպի նորմերը,
3. կկարողանա ճիշտ ընկալել դիվանագիտական վարվելակերպի նրբությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դիվանագիտական արարողակարգի նշանակությունը միջազգային
հարաբերություններում: Թեմա 2՝ Դիվանագիտական արարողակարգը դիվանա-
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գիտական հարաբերությունները հաստատելու մասին փաստաթղթերի կազմման
ժամանակ: Թեմա 3՝ Դիվանագիտական ներկայացուցչության ղեկավարի նշանակման և պարտականությունների անցկացման արարողակարգը: Թեմա 4՝ Դիվանագիտական արարողակարգը ՀՀ օտարերկրյա պետությունների ղեկավարների այցերի ժամանակ: Թեմա 5՝ Արարողակարգը օտարերկրյա պետություններ
ՀՀ նախագահի այցերի ժամանակ: Թեմա 6՝ ՀՀ արարողակարգային միջոցառումների անցկացումը դիվանագիտական անձնակազմի մասնակցությամբ: Թեմա 7՝
ՀՀ արտաքին գարծերի նախարարության «Պետական արարողակարգի ծառայություն գործակալությունը»: Թեմա 8՝ ՀՀ պետական արարողակարգի հիմնադրույթները: Թեմա 9՝ ՀՀ «Պետական արարողակարգի ծառայություն» գործակալության կանոնադրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 09. Կովկասի աշխարհաքաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ցույց տալ այն դարաշրջանային նշանակություն
ունեցող իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել և շարունակվում են
ունենալ աշխարհում և տարածաշրջանում ԽՍՀՄ-ի և սոցիալիստական
համակարգի փլուզումից հետո:
Թեմայի ուսումնասիրման նպատակն է խնդրի ուսումնասիրման
նկատմամբ ցույց տալ նոր մոտեցումներ և անել նոր մեկնաբանություններ :
Միաժամանակ թեմայի նպատակն է փորձել ցույց տալ, որ ներկա
ժամանակաշրջանում
աշխարհում
կատարվող
համաշխարհայնացման
/գլոբալացման/ պայմաններում աշխարհի որևէ մասում, տարածաշրջանում, այդ
թվում նաև կովկասում կատարվող փոփոխություններն ունեն ոչ միայն
տարածաշրջանային, այլև համաշխարհային նշանակություն և հետևանքներ,
որն էլ նշանակում է, որ կովկասյան տարածաշրջանում կատարվող նոր
տեղաշարժերը,
հասարակական-քաղաքական
փոխակերպումները
/տրանսֆորմացիան/ վաղուց դուրս են եկել տարածաշրջանային սահմաններից
և ձեռք բերել համընդհանուր բնույթ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

2.
3.

կիմանա
Կովկասյան
տարածաշրջանի
աշխարհաքաղաքական
առանձնահատկությունները , ներկա ժամանակաշրջանում ընթացող
գործընթացները,
կհասկանա ներկա ժամանակաշրջանի Կովկասյան տարածաշրջանի
դերակատարությունը համաշխարհային գործընթացներում,
կկարողանա
ուսումնասիրված նյութի հիման վրա կատարել
ընդհանրացումներ և անել համապատասխան եզրակացություններ:

Թեմա 1՝ Կովկասյան տարածաշրջանի դերակատարությունն անցյալում և
ներկա՝ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում: Թեմա 2՝
Կովկասի
խորհրդայնացումը և Կովկասի ժողովուրդները խորհրդային իշխանության
տարիներին: Թեմա 3՝ Ժամանակակից Կովկասի աշխարհաքաղաքական նոր
իրողություններն ու գործընթացները հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 4`

Հակամարտությունների առաջացումը Կովկասյան տարածաշրջանում ՝
հետխորհրդային ժամանակաշրջանում: Հակամարտությունների առաջացման
պատմական արմատները, պատճառները և լուծման ուղիները: Թեմա 5`
Հարավային Կովկասի հանրապետությունները /Հայաստան, Վրաստան,
Ադրբեջան/ հետխորհրդային շրջանում: Թեմա 6` ՌԴ-ի աշխարհաքաղաքական
շահերը և առանձնահատկությունները Կովկասում հետխորհրդային շրջանում:
Թեմա 7` Հարավկովկասյան տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական շահերը:
Թեմա
8՝
Մեծ
տերությունների/ԱՄՆ,
Ռուսաստանի
Դաշնություն,
Եվրամիություն/Ֆրանսիա,
Գերմանիա,
Մեծ
Բրիտանիա,
Չինաստան/
աշխարհաքաղաքական շահերը Հարավային Կովկասում՝ հետխորհրդային
շրջանում; Զարգացման միտումներբ ու հեռանկարները; Թեմա 9՝ Լեռնային

Ղարաբաղի
Հանրապետության
հիմնախնդրի
կարգավորումը
տարածաշրջանային կայունհության և խաղաղության հաստատման կարևոր
գործոն, Թեմա 10՝ Հարավկովկասյան տարածաշրջանային նոր զարգացումները
և
Հայաստանի
Հանրապետության
ազգային
անվտանգության
նոր
ռազմավարությունը հետխորհրդային շրջանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 10. Ռուսաստանը և Կովկասի ժողովուրդները 19-20-րդ դդ. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Ռուսաստանի և
Կովկասի ժողովուրդների փոխհարաբերությունները 19-20-րդ դդ., ցույց տալ
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Ռուսաստանի Կովկասում վարած քաղաքականությունը, դրա շրջափուլերը և
առանձնահատկությունները ռազմա-քաղաքական սոցիալ-տնտեսական, ազգային, կրոնական ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Ռուսաստանի և Կովկասի ժողովուրդների 19-20-րդ դդ
պատմության հիմնահարցերը.
2. կհասկանա Ռուսաստանի և Կովկասի ժողովուրդների 19-20-րդ դդ.
փոխհարաբերությունների բնույթն ու առանձնահատկությունները.
3. կկարողանա կատարել պատմական վերլուծություններ և հետազոտական
որոշակի աշխատանքներ.
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը Կովկասում 19-20րդ. դդ.(ընդհանուր բնութագիր): Թեմա 2՝
Վրաստանի
և Արևելյան
Այսրկովկասի
միացումը
Ռուսաստանին 19-րդ. դ. սկզբին: Թեմա 3՝
Ռուսաստանը և Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդները. Կովկասյան
պատերազմը 1817-1864 թթ. Մյուրիդիզմ: Թեմա 4` Ռուս–պարսկական 18261828թթ. և ռուս-թուրքական 1828-1829 թթ. պատերազմները, դրանց
հետևանքները Կովկասյան ժողովուրդների կյանքում: Թեմա 5` Ռուսաստանի
սոցիալ տնտեսական քաղաքականությունը Կովկասում 19-րդ. դարում: Թեմա 6`
Կովկասը Ռուսաստանի վարչա-տարածքային բաժանումներում 19-20-րդ
դարում: Թեմա 7` Ռուսաստանի էթնիկ քաղաքականությունը Կովկասում։ Թեմա
8՝ Ռուսաստանի կրոնական և հոգևոր-մշակույթային քաղականությունը
Կովկասում։ Թեմա 9՝ Ռուսաստանը և Կովկասը 1-ին աշխարհամարտի
տարիներին. Թեմա 10՝ Ռուսաստանյան
հեղափոխությունները 1917 թ. և
դրանց ազդեցությունը
Կովկասում։ Թեմա 11՝ Կովկասը ԽՍՀՄ կազմում։
Թեմա 12՝ Ռուսաստանի քաղաքականությունը Կովկասում հետխորհրդային
տարիներին.
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 11 . Եվրոպական երկրները և Կովկասը հետխորհրդային շրջանում (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ամբողջական պատկերացում տալ
Հարավային Կովկասի էթնիկ և պետական միավորների և եվրոպական
քաղաքակրթական
կենտրոնների
և
պետությունների
միջև
եղած
հարաբերությունների ու փոխհարաբերությունների վերաբերյալ՝ միգրացիոն,
մշակութային,
տնտեսական,
գաղափարախոսական
և
քաղաքական
ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի հնագույն
առնչությունների
մասին,
հիմք
ընդունելով
հնագիտական,
ազգագրական և պատմական աղբյուրները: Հարավային Կովկասի
որպես անտիկ, հելլենիստական և վաղ քրիստոնեական եվրոպական
քաղաքականության անբաժանելի մաս կազմող տարածաշրջանի
առանձնահատկությունների մասին: Եվրոպական տերությունների,
իսկ 20-րդ դարից սկսած նաև ԱՄՆ տնտեսական և քաղաքական
մրցակցության մասին Հարավային Կովկասում: Եվրոպական
ինտեգրացիայի ժամանակակից տենդեցների մասին:
2. կհասկանա Եվրոպայի և Հարավային Կովկասի պատմական
զարգացման օրինաչափու- թյունները և առանձնահատկությունները:
Ժամանակակից եվրոպական առանձին տերությունների և
եվրոպական միության ազդեցությունը Հարավային Կովկասում և
դրա հեռանկարները: Եվրոպական քաղաքակրթության մոդելի
ընկալումը Հարավային Կովկասի երկրներում: Եվրոպական
քաղաքական ինստիտուտների և նրանց գործառույթների ու դերը:
3. կկարողանա ճիշտ գնահատել եվրոպական քաղաքակրթության
դերը Հարավային Կովկասում այլ քաղաքակրթությունների/
իսլամական աշխարհ, Ռուսաստան/ համեմատությամբ: Հստակ
տարանջատել և գնահատել եվրոպական ազդեցության տարրերը
Հարավային Կովկասի ազգային և պետական միավորների
մշակութային և քաղքական զարգացման մեջ: Առանձնացնել և
գնահատել
կովկասյան/հատկապես
հայկական/ազդեցության
տարրերը եվրոպական մշակույթի մեջ: Գնահատել եվրոպական
տերությունների դերակատարությունը Հարավային Կովկասի նոր և
նորագույն պատմության մեջ: Գնահատել եվրոպամետ տենդեցները
Հարավային Կովկասի ժամանակակից երկրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1· Կովկաս-Եվրոպա. առաջին հարաբերությունների հետքեր: Թեմա 2·
Հնագույն շրջանի փոխազդեցություններ/էնեոլիտ, բրոնզե դար, վաղ
պետությունների
շրջան:
Թեմա
4·
Հունական
և
հելլենիստական
քաղաքակրթությունը և Կովկասը: Թեմա 5.
Միջնադար և Խաչակրաց
արշավանքների ժամանակաշրջան: Թեմա 6. Եվրոպական ազդեցությունը
Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող Կովկասում/13-18դդ·/: Թեմա 7.
Եվրոպական ազդեցությունը Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող
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Հարավային Կովկասում/19-20/: Թեմա 8. Հարավային Կովկասի և Եվրոպական
երկրների հարաբերությունները ԽՍՀՄ փլզումից հետո: Թեմա 9. Հարավային
Կովկասը և Եվրոմիությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/ MK 12. Կովկասի ժողովրդագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ ( 32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Կովկասյան տարածաշրջանի
ժողովրդագրական

բնութագիրը,

հիմնական

ժողովրդագրական

գործընթացները, վերլուծել ժողովրդագրական ցուցանիշները, ինչպես նաև
փոփոխությունների պատճառները 19-20-րդ դարերում:
բուն

ժողովրդագրական

(բնական

ու

Կարևորել ինչպես

մեխանիկական

հավելաճ,

այլ

ժողովրդագրական գործոններ), այնպես էլ այլ՝ քաղաքական, տնտեսական,
մշակութային ու հասարակական գործոնների ազդեցությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.

Ընդհանուր գծերով կիմանա, թե ինչ է ժողովրդագրությունը, ինչ
ուղղություններ ունի, ինչ է պատմական ժողովրդագրությունը և ինչ
հիմնական հետազոտական շրջանակներ ու խնդիրներ է այն ներառում:

2.

Կկարողանա ընդհանուր գծերով ներկայացնել, վերլուծել, տիպաբանել
կովկասյան տարածաշրջանի ժողովրդագրական պատկերը, հիմնական
ժողովրդագրական ցուցանիշներն ու միտումները, դրանց շարժընթացը
հիմնական փուլերով:

3.

Կկարողանա

ստացված

գիտելիքը

ծառայեցնել

կոնկրետ

կովկասագիտական խնդիրների լուծմանը:
Բովանդակությունը.

Թեմա

1`

գիտակարգերը.

Ժողովրդագրություն,
Հիմնական

պատմական

ժողովրդագրություն

հասկացությունները,

հետազոտության

մեթոդները, գործիքները, սկզբնաղբյուրներն ու օժանդակ աղբյուրները: Թեմա

2

Հիմնական

ժողովրդագրական
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գործընթացները

և

ցուցանիշները

Հյուսիսային

Կովկասում

19-րդ

դարի

առաջին

կեսին՝

Կովկասյան

պատերազմ:

Թեմա 3` Հիմնական ժողովրդագրական գործընթացները և

ցուցանիշները Հարավային Կովկասում 19-րդ դարի առաջին կեսին՝ ռուսպարսկական և ռուս-թուրքական պատերազմներ: Թեմա 4` Հիմնական
ժողովրդագրական

գործընթացները

և

ցուցանիշները

Հյուսիսային

Կովկասում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին-20-րդ դարի սկզբին:

Թեմա 5՝

Հիմնական ժողովրդագրական գործընթացները և ցուցանիշները Հարավային
Կովկասում 19-րդ դարի երկրորդ կեսին-20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 6`
Հիմնական ժողովրդագրական գործընթացները և ցուցանիշները Հյուսիսային
Կովկասում խորհրդային շրջանում: Թեմա 7՝ Հիմնական ժողովրդագրական
գործընթացները

և ցուցանիշները Հարավային

շրջանում: Թեմա

8՝

Կովկասում խորհրդային

Կովկասյան տարածաշրջանի ժողովրդագրական

բնութագիրն ու զարգացումները անկախության շրջանում. Հյուսիսային և
Հարավային Կովկաս:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 1-ը բանավոր է, 4 միավոր
առավելագույն

արժեքով:

ներկայացնում

և

Երկրորդ

քննության

հրապարակայնորեն

ընթացքում

պաշտպանում

է

ուսանողը
ռեֆերատ

աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ
արժեքով:

քննությունը

Հարցատոմսը

բանավոր

է՝

10

պարունակում

է

2

միավոր
հարց,

առավելագույն
յուրաքանչյուրը՝

համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/ MK 13. Քաղաքական գործընթացներն Ադրբեջանում արդի փուլում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ ( 32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ներկայացնել ժամանակակից Ադրբեջանի
ներքաղաքական կյանքի գլխավոր բնորոշիչները, բացահայտել իշխանական
համակարգում առկա բազմաթիվ խնդիրների պատճառներն ու ակունքները:
Դասընթացը կարևոր է ղարաբաղյան խնդրի նկատմամբ ադրբեջանական
դիրքորոշման խորքային ընկալման և մեկնաբանման տեսանկյունից: Այն նաև
հնարավորություն կտա ուսանողներին ըմբռնելու ղարաբաղյան հարցի
նկատմամբ ադրբեջանական ներկայիս ղեկավարության գործելակերպի հիմքերն
ու դրա հնարավոր հետևանքները:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կունենա հիմնավոր գիտելիքներ
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3
4

Ադրբեջանում ազգային, պետական և էթնիկ ինքնագիտակցության
առանձնահատկությունների,
Ադրբեջանի մինչանկախական ու հետանկախական շրջանների
ներքաղաքական պայքարի փուլերի, անկախացման գործընթացի
յուրահատկությունների և ավտորիտար վարչակարգի ձևավորման
պատճառների
Ժամանակակից Ադրբեջանի քաղաքական համակարգում առկա
խնդիրների վերաբերյալ
Կկարողանա ճիշտ գնահատել ղարաբաղյան հարցի շուրջ
ադրբեջանական դիրքորոշման պատճառներն ու հնարավոր
հետևանքները

Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ադրբեջանում ազգայնական գաղափարախոսության վերածնման
ժամանակաշրջանը (1988-1990 թթ.): Թեմա 2. «Սև հունվարի» քաղաքական
հետևանքները: Այազ Մութալիբովը անկախ Ադրբեջանի առաջին նախագահ
(1990 թ. հունվար-1992 թ. փետրվար): Թեմա 3. ԱԺՃ քաղաքական
հաղթանակը:Ազգայնականության վերելքը Աբուլֆազ Էլչիբեյի կառավարման
շրջանում (1992 թ. հունիս-1993 թ. հունիս): Թեմա 4. Ադրբեջանի ներքաղաքական
իրադրությունը Հեյդար Ալիևի նախագահության առաջին շրջանում (1993-1998
թթ.): Թեմա 5. Ավտորիտար վարչակարգի ձևավորմանն ուղղված քայլերը 19982003 թթ. Թեմա 6. Իլհամ Ալիևի ղեկավարության առաջին շրջանի
առանձնահատկությունները
(2003-2008
թթ.):
Թեմա 7. Ավտորիտար
վարչակարգի վերջնական հաստատումն Ադրբեջանում (2008-ից մեր օրեր):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 14. Թուրքիայի տարածաշրջանային քաղաքականությունը Կովկասում
արդի փուլում

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պատկերացում տալ Թուրքիայի
տեղի և դերի մասին ինչպես գլոբալ աշխարհաքաղաքական, այնպես էլ տարածաշրջանային զարգացումների համատեքստում <<սառը պատերազմի>> ավարտից հետո, ծանոթացնել Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական
ուղղություններին և նպատակներին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել թուրք-
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հայկական հարաբերություններին և Թուրքիայի դիրքորոշմանը Ղարաբաղյան
հիմնահարցի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Թուրքիայի արտաքին հարաբերությունների պատմությունը
<<գլոբալ խաղացողների>> /ԱՄՆ, ԵՄ, Ռուսաստան/ և տարածաշրջանի երկրների հետ արդի փուլում,
2. կհասկանա տարածաշրջանում ընթացող միջազգային գործընթացների
էությունը և դրանցում Թուրքիայի մասնակցությունն ու դերակատարումը, Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական վեկտորները,
3. կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել այդ գործընթացներում Թուրքիայի
համար առաջնային հանդիսացող խնդիրները, նրա տարածաշրջանային քաղաքականության պատճառներն ու հետապնդվող նպատակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Թուրքիայի տեղը և դերը տարածաշրջանում, մասնակցությունը միջազգային կառույցներին, արտաքին քաղաքականության
հիմնական ուղղությունները: Թեմա 2` Թուրքիա–ԱՄՆ հարաբերություններ:
Թեմա 3`Թուրքիա-ԵՄ հարաբերություններ: Թեմա 4` Կիպրոսի հիմնահարցը: Թեմա 5` Թուրքիա- Ռուսաստան հարաբերություններ:
Թեմա 6`
Թուրքիա-Իրան հարաբերություններ: Թեմա 7` Քրդական հիմնահարցը որպես Թուրքիայի ներքին հարց և տարածաշրջանային խնդիր: Թեմա 8` Թուրքիան և Հարավային Կովկասը: Թեմա 9` Թուրք-հայկական հարաբերություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/M 15. Դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայություն և իրավունք (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայությունների տեսական և գործնական խնդիրների, դիվանագիտության առանձնահատկություններին, դիվանագետի պատասխանատու
առաքելության ու հիմնական պարտականություններին :
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արտաքին հարաբերությունների կենտրոնական /ներպետական/ և արտասահմանյան մարմիններում աշխատող դիվանագետների
հիմնական պարտ ականությունների և խնդիրների մասին,
2. կըմբռնի դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մեջ աշխատող դիվանագետների պատասխանատու առաքելության էությունը,
3. կծանոթանա դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մասին Վիեննայի Կոնվենցիաներին, ինչպես նաև ՀՀ օրենքներին դիվանագիտական և հյուպատոսական ծառայության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դիվանագիտության և դիվանագիտական ծառայության էությունը:
Թեմա 2` Արտաքին հարաբերությունների պետական մարմինները. արտաքին
գործերի նախարարությունը պետության արտաքին քաղաքականությունն իրականացնող գլխավոր օղակ: Թեմա 3` Արտաքին հարաբերությունների պետական
մարմինները արտասահմանում: Թեմա 4` Դիվանագիտական ներկայացուցչությունների պարտականությունները և գործունեության հիմնական ձևերը դեսպանընկալ երկրում: Թեմա 5` Դիվանագիտական թղթակցություններ: Թեմա 6` հյուպատոսական ծառայություն, հյուպատոսական հաստատությունների պարտականություններն ու խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK16. Հայ-քաղկեդոնական մշակույթը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն,)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հայ-քաղկեդոնական համայանքի
ձևավորման նախապայմաններն ու համայնքի պատմության առավել
նշանակալից շրջանները: Ներկայացնել հայ-քաղկեդոնական հուշարձանները
(ճարտարապետություն, կերպարվեստ, ձեռագիր մատյաններ) և ի մի բերել այդ
արվեստի առանձնահատուկ գծերը (կրոնական, պատկերագրական, ոճական):
Ցույց տալ հայ-քաղկեդոնական համայնքի սերտ կապը հայ ազգային մշակույթի,
ինչպես նաև ընդհանրությունները բյուզանդական ու վրացական մշակույթների
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա
հայ-քաղկեդոնական համայնքի մասին, համայնքի
քաղաքական և մշակութային առանձնահատկությունների մասին,
ինչպես նաև նրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները
ազգային մշակույթի և արվեստի հետ:
2. կկարողանա
հասկանալ
և
տարբերել
հայ-քաղկեդոնական
հուշարձանները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1· Հայ-քաղկեդոնական համայանքի ձևավորման նախապայմանները և
պատմությունը, քաղաքական և մշակութային ուղղվածությունը: Թեմա 2 Հայքաղկեդոնական համայնքը պատմական Հայաստանում և նրանից դուրս: Թեմա
3· Հայ-բյուզանդական և հայ-վրացական մշակութային առնչությունները
քաղկեդոնական համայանքի համատեքստում: Թեմա 4·
Քաղկեդոնական
հուշարձանների առանձնահատկությունները: Թեմա 5· Հայ-քաղկեդոնական
Ճարտարապետական հուշարձանները, ձեռագիր մատյնները, մոնումենտալ
գեղանկարչությունն ու քանդակը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հնագիտություն և ազգագրություն»
1104/M02. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապագա մագիստրներին տալ կայուն գիտելիքներ
հնագիտության տեսական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Դասընթացի Թեմաները ներկայացվում են հնագիտական մշակույթների առարկայական հենքի
վրա: Ապագա մագիստրները կողմնորոշվելու են խնդրի վերաբերյալ հայտնի
հիմնական տեսական գրականության և տեսական կառուցումների մեջ: Նպատակ է դրված ապագա մագիստրներին համակարգված բնագավառ առ բնագավառ մատուցել խնդրի հիմնական բնագավառները, լուսաբանել դրանցից ակնկալվող կոնկրետ գիտական արդյուրքների հնարավոր շարքը: Դասընթացը ներկայացնելու է տեսական խնդիրների բոլոր բնագավառները որոշակի պատմամշակութային դարաշրջանների առնչությամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ապագա մագիստրը.

–407
–

1.
2.

կյուրացնի Թեմայի վերաբերյալ հիմնական տեսական ձեռքբերումները,
կծանոթանա հիմնահարցին առնչվող հնագիտական, հարակից պատմական դիսցիպլինների և բնագիտական տվյալների ողջ փաթեթին,
3. կծանոթանա հնագիտությանը վերաբերող բոլոր կարևոր հասկացություններին և դրանց էությանը,
4. կծանոթանա բոլոր հիմնական հնագիտական դպրոցներին և տեսական
հնագիտության զարգացման հիմնական փուլերին,
5. կկողմնորոշվի հնագիտություն, պատմություն, մշակույթ ասպարեզների
փոխադարձ առնչությունների մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հնագիտության խնդիրները և կապը այլ գիտական դիսցիպլինների
հետ: Թեմա 2`Սպեկուլյատիվ և անալիտիկ հնագիտություն: Թեմա 3` Հնագիտության հիմնական խնդիրները: Թեմա 4`Հին հասարակությունների խնդիրը
հնագիտության մեջ: Թեմա 5. Բնակավայրերի հորինվածքը: Թեմա 6` Միջավայրի
հնագիտության խնդիրները: Թեմա 7` Փոխանակության, առևտրի և դրամական
շրջանառության խնդիրները հնագիտության մեջ: Թեմա 8` Էթնոհնագիտության
խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M01. Հայաստանի երկաթի դարի և Ուրարտուի հնագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի
երկաթի և ուրարտական ժամանակաշրջանի պատմության մասին: Դասընթացի
նպատակներից է ուսանողներին ներկայացնել Հայաստանի մ.թ.ա. XI-VI դդ. նյութական մշակույթը, ինչպես նաև ծանոթացնել առավել հայտնի բնակավայրերի
քաղաքաշինական արվեստի և ճարտարապետությանը, ինչպես նաև թաղման
ծեսին: Վեր հանել բիայնական մշակույթի առանձնահատկությունները: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ երկաթի և ուրարտական դարաշրջանների ժամանակագրման և փուլաբաժանման
վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի ուրարտական նյութի
քննությանը նախորդող և հետագա մշակույթների համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի երկաթի և Ուրարտուի դարաշրջանների ուսումնասիրության պատմությանը,
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տեղեկություններ կունենա Հայաստանի երկաթի դարի և Ուրարտուի
ժամանակաշրջանի
քաղաքական
և
սոցիալ-տնտեսական
պատմությանը,
3. կունենա հստակ պատկերացումներ մ.թ.ա. XI-VI դդ. նյութական մշակույթի մասին,
4. ծանոթ կլինի քաղաքաշինական արվեստի և թաղման ծեսի հետ,
5. կկարողանա ինքնուրույն բնորոշել երկաթի դարի և ուրարտական մասսայական նյութը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հայաստանի երկաթի դարի հիմնական հնավայրերը: Թեմա 2`
Հայաստանի երկաթե դարի խեցեգործությունը և մետաղագործությունը: Թեմա 3`
Թաղման ծեսը երկաթեդարյան Հայաստանում: Թեմա 4` Հայկական լեռնաշխարհի ուրարտական հնավայրերը: Թեմա 5` Ուրարտուի նյութական մշակույթը: Թեմա 6` Ուրարտուի թաղման ծեսը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M02. Հայաստանի Էնեոլիթի և վաղ բրոնզի դարերում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի
էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մշակույթների մասին: Դասընթացի նպատակներից է լուսաբանել էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մշակույթների ուսումնասիրության պատմությունը, ինչպես նաև վեր հանել այդ մշակույթի ծագումնաբանությանը և զարգացմանը, փուլաբաժանմանը և ժամանակագրությանը վերաբերող հարցեր: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մասայական նյութի պատրաստման տեխնոլոգիայի վերաբերյալ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի
մ.թ.ա. V-III հազ. Հայաստանի տարածաշրջանային կապերին և մերձավոր արևելյան քաղաքակրթությունների հետ առնչություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Ծանոթ կլինի Հայաստանի էնեոլիթի և վաղ բրոնզի դարաշրջանների ուսումնասիրության պատմությանը,
2. տեղեկություններ կունենա մշակույթների ժամանակագրման և փուլաբաժանման մասին,
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3.

կունենա հստակ պատկերացում խեցեղենի պատրաստման տեխնոլոգիայի և զարդաեղանակների մասին,
4. ծանոթ կլինի ճարտարապետության զարգացման հիմնական ուղղություններին,
5. պատկերացում կունենա էնեոլիթյան և վաղ բրոնզեդարյան մշակույթների տարածաշրջանային նշանակության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Վաղ երկրագործական մշակույթները:
Թեմա 3` Հայկական լեռնաշխարհի հասարակությունները վաղ բրոնզի դարաշրջանում: Թեմա 4` Պեղումների հիմնական արդյունքները: Թեմա 5` Ուրբանիզացիոն գործընթացները և պաստորալ նոմադիզմի դրսևորումները լեռնաշխարհում մ.թ.,ա. IV-III հազ: Թեմա 6` Հասարակական և սոցիալական զարգացումները մ.թ.ա. IV-III հազ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M03. Սոցիալ-մշակութային մարդաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել կայուն գիտելիքներ
սոցիալ-մշակութային
մարդաբանություն
առարկայի
հիմնական
հասկացությունների, դրա ծագման ու զարգացման, գիտության մեջ ունեցած
դերի ու տեղի մասին: Առարկայի դասավանդումը խնդիր ունի նախ
համաշխարհային և քաղաքակրթական արժեքային ներկայիս զարգացումների
համատեքստում հիմնավորված ձևով ներկայացնել սոցիալական և մշակութային
մարդաբանություն գիտության տարածումն ու դրա արդիականության
մեծացումն ամբողջ աշխարհում: Մասնավորապես, խնդիր է դրված հասկանալի
ձևով ներկայացնել, թե ինչպես մարդակենտրոն արժեհամակարգերի
ձևավորումն աշխարհի գիտատեսական միտք ձևավորող կենտրոններում առավելապես կարևորում են մարդու կենտրոնական դերը ինչպես հասարակական,
այնպես էլ սոցիալական և մշակութաբանական տեսանկյունից: Առարկայի
դասավանդման հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել մշակույթը և սոցիումը
մարդակենտրոնության, այսինքն անթրոպոլոգիական
տեսանկյունից ուսումնասիրելու, վերլուծելու ու ընկալելու ունակություն:
Առանցքային կարևորություն է տրվում մեթոդաբանական նոր մոտեցման
ընկալման խնդրին: Այսինքն կարողանալ ուսումնասիրել սոցիումը և մշակույթը
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ոչ միայն այս կամ այն հանրույթի, այլ նաև առանձին վերցրած մեկ անհատի հետ
կապերի համակարգում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հասարակության և մշակույթի մասին տեսական ամբողջական
պատկերացումներ,
2. կընկալի մշակույթի
և հասարակության՝ ինչպես ազգաբանական,
այնպես էլ մարդաբանական տեսանկյունները, ինչպես նաև այս երկու
տեսանկյունների ընդհանրությունները, տարբերությունները, դրական ու
թերի կողմերը,
3. կտիրապետի մշակույթը և հասարակությունը մարդաբանական
տեսանկյունից
վերլուծելու
ունակությունների
և
հիմնական
մեթոդաբանական գործիքներին,
4. կունենա
մշակույթի
և
հասարակության՝
մարդաբանական
տեսանկյունից տիպաբանելու ունակություններ,
5. կտիրապետի
մշակույթի
և
հասարակության՝
ֆունկցիոնալ
հատկանիշների
մարդաբանական
առանձնահատկություններին
վերաբերող գիտելիքների,
6. կծանոթանա մշակութային և հասարակական հաստատությունների փոխադարձությունը պայմանավորող գործոններին և հիմնական մեխանիզմներին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մշակույթ և հասարակություն հասկացությունների գիտական
արդի մեկնաբանությունները: Թեմա 2` Մշակույթի և հասարակությունների
տիպաբանության մարդաբանական արդի մոտեցումները: Թեմա 3` Մշակույթի
գործառույթների մարդաբանական տեսանկյունները: Թեմա 4` Ավանդույթի ու
նորույթի ուսումնասիրության մարդաբանական առումները: Թեմա 5` Արժեք
հասկացությունը և արժեքների տիպաբանության արդի մոտեցումները: Թեմա 6`
Մշակույթ
և
հասարակություն:
Հասարակական
հարաբերությունների
մշակութային համատեսքտն ու ենթատեքստը: Թեմա 7` Մշակույթ,
հասարակություն
և էթնոս: Էթնիկական մշակույթի մեկնաբանության
մարդաբանական արդի մոտեցումները: Թեմա 8` Մշակույթի հոգեբանական
առումները
և
մշակութային
ու
հոգեբանական
մարդաբանություն
գիտությունների փոխառնչակցությոնների մշակութային համատեքստը: Թեմա
9` Մշակույթը որպես նշանային համակարգ. Նշանի և խորհրդանշանի
մարդաբանական առումները: Թեմա 10` Մշակույթի սրբազան և առօրեա (սակրալ և պրոֆան) առումները: Թեմա 11` Մշակութային և հասարակական արդի
գործընթացները և միտումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M04. Կովկասի ժողովուրդների ազգագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համեմատական բնութագիրըը` ըստ մշակույթի
արտադրական, կենսապահովման, սոցիոնորմատիվ և հումանիտար ենթահամալիրների, Կովկասի ժողովուրդների ծագումը և էթնիկ պատմության հիմնական փուլերը, էթնիկ հակամարտությունների հիմնական օջախները Կովկասում
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Կովկասի պատմաշխարհագրական, էթնոլեզվական, մարդաբանական, էթնոժողովրդագրական, էթնոմշակութային և դավանաբանական
ընդհանուր բնութագիրը,
2. կտեղեկանա Կովկասի ժողովուրդների ծագմանը և էթնիկ պատմության
հիմնական փուլերին,
3. կկարողանա Կովկասը դիտարկել որպես քաղաքակրթության հնագույն
օջախ և ուրույն պատմամշակութային տարածաշրջան, որպես խաչմերուկ և
կապող օղակ Ասիայի և Եվրոպայի միջև, կարևորել այդ գործոնի դերը միջէթնիկ
և միջմշակութային փոխազդեցությունների և փոխառությունների գործում,
4. կհասկանա կրոնի դերը Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համակարգում,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կովկասի ժողովուրդների էթնոլեզվական և մարդաբանական
բնութագիրը: Թեմա 2` Կովկասի ժողովուրդների ծագումը և էթնիկ պատմության
հիմնական փուլերը: Թեմա 3` Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համեմատական բնութագիր: Թեմա 4` Էթնիկ հակամարտությունները Կովկասում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M05.12. Էթնոսի տեսություններն արդի գիտության մեջ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել էթնոսի տեսություններն ազգաբանական գիտության համակարգում, էթնոսի տեսությունը որպես
էթնոսների ծագման, զարգացման և փոփոխման վերաբերյալ գիտական պատկերացումների և հայացքների կուռ համակարգ, էթնոսի ժամանակակից տեսությունների ձևավորման հիմնական փուլերը արևմտաեվրոպական, ռուսաստանյան և ամերիկյան ազգագրության(սոցիալ/մշակութային) մարդաբանության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա ’’էթնոս’’ հասկացությանը,
2. կտեղեկանա ժամանակակից ազգաբանությունում ձևավորված էթնոսի
տեսություններին` պրիմորդիալիզմ, ինստրումենտալիզմ, կոնստրուկտիվիզմ և այլն,
3. կկարողանա տարբերակել էթնիկ խումբ և ազգային փոքրամասնություն,
էթնիկություն, էթնիկ և մշակութային ինքնություն, ազգ, պետություն հասկացությունները և դրանց հարաբերակցությունը,
4. կհասկանա էթնոսի գոյությունը պայմանավորող հատկանիշների համախմբի /լեզու, մշակույթ, էթնիկ ինքնագիտակցություն ևայլն/ կարևորությունը
5. կունենա հստակ պատկերացում էթնոսի ներքին և արտաքին կառուցվածքի, էթնոսի պատմական տիպերի, արդի ազգագրության մեջ էթնիկ գործընթացների տիպաբանության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էթնոսի տեսություններն ազգաբանական գիտության համակարգում: Թեմա 2` Էթնոսի կառուցվածքը: Թեմա 3` Էթնոսի պատմական տիպերը:
Թեմա 4` Էթնիկ գործընթացների տիպաբանությունն արդի ազգագրության մեջ:
Թեմա 5` Էթնոս, էթնիկ խումբ և ազգային փոքրամասնություն հասկացությունների հարաբերակցությունը: Թեմա 6` Էթնոս, էթնիկություն, ազգ, պետություն,
ինքնություն հասկացությունները և դրանց հարաբերակցությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M06. Հայ ազգագրության պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ազգագրությունը որպես գիտություն Հայաստանում կայացավ 19-րդ դ. 8090-ական թթ., սակայն Հայաստանին և հայերին վերաբերող ազգագրական վկայությունները գալիս են խոր հնադարից և սփռված են հսկայական տարածության
ու ժամանակի մեջ: Կուրսի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայ ազգագրու-
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թյան ձևավորման փուլերին, հայ ու օտար սկզբնաղբյուրներում եղած վկայություններին, որոնք վերաբերում են հայերի տնտեսական, հասարակական- ընտանեկան կենցաղին, նյութական և հոգևոր մշակույթին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա հայ ազգագրության ձևավորման ու գիտության վերածնվելու պատմությանը,
2. կունենա համապարփակ գիտելիքներ ազգագրական նյութերի տարերային կամ անսիստեմ կուտակման շրջանի վերաբերյալ / մ.թ.ա 6- մ.թ. 18-րդ դ.
վերջ/,
3. կհասկանա հայ ազգագրության 19-րդ դ. առաջին կես-1920-ական թթ.
շրջանի /երկու ենթափուլերով/ առանձնահատկությունները,
4. կկազմի պատկերացում հայ ազգագրության 1920-ական թվականներից
մինչև մեր օրերը /երկու ենթափուլերով/ զարգացման օրինաչափութjունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Պատմական Հայաստանի պատմաազգագրական մարզերն ու
շրջանները: Հայ ազգագրության ձևավորման ու զարգացման փուլերի խնդիրը:
Թեմա 2` Ժայռապատկերները որպես ազգագրական հետազոտություններիր
սկզբնաղբյուր: Թեմա 3` Հունա-հռոմեական պատմիչների վկայությունները Հայաստանի և հայերի մասին /Հերոդոտոս, Քսենոփոն, Ստրաբոն, Տակիտոս, Պրոկոպիոս Կեսարացի/: Թեմա 4` Հայ պատմագրության մեջ եղած ազգագրական
նյութերի համառոտ ակնարկ: Թեմա 5` Արաբ մասնագիրների վկայությունները
Հայաստանի և հայերի մասին /9-14-րդ դդ/: Թեմա 6` Եվրոպացի ճանապարհորդների վկայությունները Հայաստանի և հայերի մասին / 13-18-րդ դդ./: Թեմա 7` Հայ
ազգագրությունը 19-րդ դ. 1-ին կեսին /Ղ.Ինճիճյան, Մ. Բժշկյան, Մ. Թաղիադյան,
Խ. Աբովյան/: Թեմա 8` Հայ ազգագրությունը 19-րդ դ. 2-րդ կես 1920-ական թթ./ Գ.
Սրվանձտյանց, Գր. Խալաթյանց, Ե.Լալայան/: Թեմա 9` Ստ. Լիսիցյանի և Խ.
Սամվելյանի ազգագրական գործունեությունը: Թեմա 10` ՀՀ-ում ազգագրական
գիտական հաստատությունների և ազգագրական թանգարանների համառոտ
ակնարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5:
1104/M07. Քարի դարը Հայաստանում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ քարի դարի
հնագիտության մասին: Դասընթացի նպատակներից է ներկայացնել քարի դարյան հիմնական հուշարձանները., ինչպես նաև վեր հանել նյութական մշակույթի
առանձնահատկությունները: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողի մոտ
ձևավորել կայուն գիտելիքներ քարամշակման տեխնիկայի վերաբերյալ, վեր
հանել տարածաշրջանային կապերը: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի
Հայաստանում արտադրող տնտեսության առաջացման, խեցեգործության հանդես գալու, ինչպես նաև նստակյաց բնակավայրերի աշխարհագրության և
ճարտարապետության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի քարի դարի ուսումնասիրության պատմությանը,
2. տեղեկություններ կունենա քարե գործիքների տեսականու մասին,
3. կունենա հստակ պատկերացում քարամշակման տեխնիկայի վերաբերյալ,
4. ծանոթ կլինի վաղ արտադրող տնտեսության առաջացման և զարգացման հիմնական ուղիներին,
5. պատկերացում կունենա մշակութային առնչությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ստորին պալեոլիթը Հայաստանում: Թեմա 2` Միջին և վերին պալեոլիթը Հայաստանում, ժամանակակից մարդու հանդես գալը: Թեմա 3`Հոլոցենի
սկիզբը, ՀՀ մեզոլիթին վերագրվող հնավայրերը: Թեմա 4` Նեոլիթյան հեղափոխությունը, վաղ երկրագործական հասարակության ձևավորման նախադրյալները և պատմա-մշակութային գործոնները: Թեմա 5` ՀՀ: նեոլիթին վերագրվող բնակավայրերը և դրանց ուսումնասիրության արդյունքները: Թեմա 6` Նյութական
մշակույթը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M08. Հայաստանի միջին և ուշ բրոնզի դարի հնագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Հայաստանի
ուշ և միջին բրոնզի դարերի հնագիտության մասին (մ.թ.ա. մոտ II հազարամյակ): Դասընթացի նպատակներից է ուսումնասիրել միջին և ուշ բրոնզեդարյան Հայաստանի հիմնական կենտրոնները, ինչպես նաև վեր հանել
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առանձին մշակութային օջախների (այդ թվում Արևմտյան Հայաստանի) առանձնահատկությունները տարբեր տարածաշրջաններում: Դասընթացը խնդիր է
դնում նաև ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների ձևավորման ու զարգացման գործընթացների մասին:
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի Հայկական լեռնաշխարհի մշակութային
և առևտրական առնչությունների հարցին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի Հայաստանի միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների
զարգացման օրինաչափություններին,
2. տեղեկություններ կունենա այդ մշակույթների բնակավայրերին, դամբարաններին, նյութական ու հոգևոր մշակույթին,
3. ծանոթ կլինի միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների հիմնական օջախների հետ,
4. պատկերացում
կունենա
տարբեր
օջախների
առանձնահատկությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական լեռնաշխարհի Միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների ուսումնասիրման պատմությունը: Թեմա 2` Միջին և ուշ բրոնզեդարյան Հայաստանի մշակութաբանական և ժամանակագրական սահմանումը: Թեմա 3`
Միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների տարածույթը և օախները: Թեմա 4`
Միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 5
`Միջին և ուշ բրոնզեդարյան մշակույթների կապերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5:
1104/M09. Անտիկ Հայաստանի հնագիտություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ապագա մագիստրներին տալ կայուն գիտելիքներ
պատմական Հայաստանի տարածքում գտնվող աքեմենյան և անտիկ դարաշրջանների հնավայրերի կառուցվածքի, ճարտարապետության և ուղեկցող նյութի տեսականու վերաբերյալ: Ծանոթացնել նրանց շերտագրության խնդիրների
հետ, ներկայացնել տվյալ և հարակից դարաշրջանների պատմության և մշակույթի պարբերացումը, սրանում առկա վիճելի խնդիրները: Ինչպես նաև ապագա մագիստրներին համակարգված բնագավառ առ բնագավառ մատուցել ան-
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տիկ Հայաստանի մշակույթի հիմնական բնագավառները, լուսաբանել դրանց
գաղափարական էությունը, միևնույն մշակույթի մեջ առկա հոսանքները, ազգայինի և միջազգայինի փոխհարաբերակցությունը: Դասընթացը ներկայացնելու է
ինչպես ճանապարհորդների հաղորդումները, այնպես էլ հնագիտական արշավախմբերի ուսումնասիրության արդյունքները: Ապագա մագիստրները նյութի
մասին տվյալների շարքում զգալի չափով ծանոթանալու են նաև պատկերագրական տվյալների հետ: Սովորողներին մատուցվելու են այն տեխնիկական և տեսական խոչընդոտները, որոնք ստիպված են եղել հաղթահարել անտիկ հնագիտությամբ զբաղվող հայ և օտար գիտնականները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ապագա մագիստրը.
1. կիմանա անտիկ Հայաստանի պատմության և մշակույթի բնագավառում
կատարած հին և վերջին հայտնագործությունների մասին,
2. կծանոթանա հնագիտական նյութի ողջ տեսականուն,
3. կտեղեկանա շերտագրական բոլոր կարևոր նրբությունների մասին,
4. յուրացրած կլինի պատմության և մշակույթի մասին տվյալների հիմնական տեսականին,
5. կընկալի պատմության և մշակույթի պարբերացման առանձնահատկությունները,
6. կզինվի այն բոլոր հնագիտական տվյալներով, որոնք գրավոր աղբյուրների հետ միասին կազմում են անտիկ Հայաստանի մշակույթի հիմքը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արևմտաեվրոպական ու ռուս ճանապարհորդները և Հայաստանի
անտիկ դարաշրջանի հնությունները: Թեմա 2` Ռուս հնագիտությունը և անտիկ
Հայաստանի հնավայրերը: Էրմիտաժը և Հայաստանը: Թեմա 3`Անտիկ Հայաստանի պատմության և մշակույթի պարբերացումը: Թեմա 4` Էրեբունին վաղհայկական և անտիկ դարաշրջաններում. ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները: Թեմա 5 `Արագածի արևմտյան լանջերի անտիկ ամրոցաշինությունը. Անտիկ Թալինի ամրոցները: Թեմա 6` Ծոփք-Կոմմագենեի հնագիտական հուշարձանները. Սամոսատի, Արշամաշատի և Արսամեայի ուսումնասիրությունները:
Թեմա 7` Հին Արտաշատի հնագիտական ուսումնասիրության հիմնական արդյունքները: Թեմա 8` Հողմիկի տաճարական համալիրի պեղումների արդյունքները: Թեմա 9` Անտիկ Հայաստանի հնագիտությունը և Մովսես Խորենացին: Թեմա 10` Անտիկ Հայաստանի հնագիտության արդի խնդիրներն ու
հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1104/M10. Ազգագրական հետազոտությունների մեթոդներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողին ծանոթացնել “մեթոդ” և “մեթոդաբանություն” հասկացություններին, ազգագրության մեջ մշակված և քաղաքացիություն ստացած տեսական
երեք մեթոդներին` պատմահամեմատական, արեալային հետազոտման, կոմպլեքսային հետազոտման, ինչպես նաև դաշտային ազգագրական նյութերի տեսությանն ու պրակտիկային` արդի ազգագրական գիտության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա մեթոդ և մեթոդաբանություն հասկացություններին,
2. ծանոթ կլինի պատմահամեմատական, արելային, կոմպլեքսային հետազոտման տեսական վերլուծական մեթոդներին,
3. կունենա հստակ պատկերացում ազգագրական հետազոտության մեթոդների տեսական ու պրակտիկ ոլորտների շուրջ,
4. կտեղեկանա տեսական-վերլուծական մեթոդների ձևավորման ու զարգացման պատմությանը, ինչպես նաև դաշտային ազգագրական նյութերի ու
մշակման սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ,,Մեթոդ,, և ,,մեթոդաբանություն,, հասկացություններն արդի գիտության մեջ: Թեմա 2` Պատմահամեմատական մեթոդի ձևավորման փուլերը.
անտիկ և լուսավորության դարաշրջանները: Նոր պատմության շրջան, ,,ռասա,,,
,,մշակույթ,, և ,, լեզու,, հասկացությունների սահմանումը: Մեթոդի ձևավորումն
արևմտաեվրոպական ազգագրության մեջ. էվոլյուցիոնիստական և կուլտուրպատմական կամ դիֆուզիոնիստական դպրոցներ: Մեթոդի կատարելագործումը
1920-1930-ական և 1960-ական թթ.: Թեմա 3` Արեալային հետազոտման մեթոդ,
,,արեալ,, և ,,արեալոգիա,, հասկացությունները: Արեալի հիերարխիկ կառուցվածքը, կապը դավանանքի հետ, արեալի համապատասխանելը կամ չհամապատասխանելը էթնիկական և պետական սահմաններին: Արեալի կիրառումը
լեզվաբանության, հնագիտության և էթնիկական քարտեզագրության մեջ: Թեմա
4` Կոմպլեքսային հետազոտման մեթոդ, առաջացումը նախկին խորհրդային
ազգագրության մեջ: Ազգագրական, թանգարանային, մարդաբանական, լեզվաբանական, սոցիոլոգիական և այլ գիտությունների տվյալների օգտագործումը
տարբեր հիմնախնդիրների լուծման գործում: Թեմա 5` Ազգագրական դաշտային
աշխատանքների մեթոդները, դաշտային նյութերի գրառում, ազգագրական
արշավախմբերի կազմակերպում, թանգարանային հավաքածուների ստեղծում:
Թեմա 6` Նյութական մշակույթի տարրերի հետազոտման մեթոդները: Թեմա 7`
Հասարակական-ընտանեկան կենցաղի և հոգևոր մշակույթի ազգագրական
հետազոտությունների մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M11. Ասիայի ժողովուրդների ազգագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ Ասիայի էթնոքաղաքական պատմության, մարդաբանական, լեզվաբանական, էթնիկ պատկերի մասին: Կներկայացվեն հիմնական պատմազգագրական պրովինցիաներն ու
պատմազգագրական մարզերը, տարածաշրջանի առանձին պետությունների
էթնոքաղաքական պատմության հիմնական դրվագները, հիմնական էթնիկ հանրությունները մշակույթի քառամաս մոդելի շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացումներ տարածաշրջանի էթնոքաղաքական
պատմության հիմնական դրվագների, զարգացումների առանձնահատկությունների մասին,
2. կունենա հստակ պատկերացում առանձին էթնիկ հանրությունների
բնութագրի, մշակութային հիմնական համալիրների ու ենթահամալիրների
մասին,
3. կծանոթանա տարածաշրջանի ազգագրական բնութագրին, հիմնական
տնտեսամշակութային տիպերին ու պատմազգագրական մարզերին, կկարողանա դրանք բնութագրել ինրչպես պատմական, այնպես էլ արդիական
տեսանկյուններից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ասիայի աշխարհագրական, էթնոլեզվական, մարդաբանական ու
պատմազգագրական բնութագիրը: Թեմա 2. Ասիայի հիմնական պատմազգագրական պրովիցիաներն ու մարզերը: Թեմա 3. Հարավային Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 4. Արևելյան Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 5. Հարավ-արևելյան Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը:
Թեմա 6. Հարավ-Արևմտյան Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 7.
Կենտրոնական և Միջին Ասիայի էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 8. ՌԴ
Ասիական մասի էթնոմշակութային բնութագիրը: Թեմա 9. Կրոնը Ասիայի
ժողովուրդների մշակույթի համակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5
1104/M13. Հնագիտության ուսումնասիրության նորագույն մեթոդներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ հնագիտական նյութերի ուսումնասիրության տեսական հիմունքների մասին: Դասընթացի
նպատակներից է ներկայացնել հնագիտական նյութի մշակման ժամանակակից
մեթոդները, ինչպես նաև վեր ծանոթացնել ուսանողներին դրանց կիրառության
բնագավառների և արդյունքների հետ: Դասընթացի նպատակներից է նաև
ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ նյութի թվագրման վերաբերյալ,
վեր հանել գոյություն ունեցող տեսական և պրակտիկ հիմնահարցերը: Հատուկ
ուշադրություն պետք է դարձվի կոնկրետ մեթոդների պատմության և տեսության
ուսումնասիրությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի նյութի մշակման ժամանակակից մեթոդների պատմությանը և տեսությանը,
2. տեղեկություններ կունենա հնագիտական նյութի ուսումնասիրության
գիտական հիմունքների մասին,
3. կունենա հստակ պատկերացում ժամանակակից մեթոդների հայ հնագիտությունում կիրառության կոնկրետ տվյալների մասին,
4. ծանոթ կլինի Հայաստանում կատարվող պեղումներին և դրանց արդյունքների մշակման մեթոդներին,
5. պատկերացում կունենա բիոտիկ անալիզների նշանակության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվագրման մեթոդներ, հնագիտական և բացարձակ թվագրություն:
Թեմա 2` Շերտագրությունը և նրա նշանակությունը, գրավոր ժամանակագրություն: Թեմա 3` Արքեոմետրիա հասկացությունը, հիմնական խնդիրները և նպատակները: Թեմա 4` Վանակատի, մետաղահանքերի, մետաղների, կավի և խեցեղենի ուսումնասիրության երկրաբանա-աշխարհագրական, երկրաքիմիական,
հնագիտական ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 5` Բիոտիկ ուսումնասիրության նպատակները և անալիզների կիրառման բնագավառները: Թեմա 6`
Հնաբուսաբանական և հնակենդանաբանական մեթոդները հնագիտության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M14. Միջնադարյան Հայաստանի հնագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակներից է ծանոթանալ մագիստանտներին Հայաստանի միջնադարյան հնավայրերի պեղումներին և դրանց հիմնական արդյունքներին, սովորեցնել ճանաչել տվյալ դարաշրջանի նյութը, այն թվագրել: Այդ նյութի հիման վրա տիրապետել միջնադարյան քաղաքի կառուցապատման սկզբունքներին, ամրոց դղյակների, դաստակերտի ու վանական համալիրների պեղումներին: Դասընթացի նպատակներից է ուսանողին գիտելիքներ տալ նման
բնակավայրերի պեղման մեթոդներին և նյութի կամերալ մշակման հիմնական
սկզբունքների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Մագիստրանտը դասընթացի ավարտին.
1. կտիրապետի միջնադարյան հնագիտական հուշարձաններին,
2. համապատասխան նյութերի դասդասմանը և դրանց թվագրմանը,
3. կկարողանա ինքնուրույն պեղումներ իրականացնել միաշերտ հուշարձան-համալիրներում, նյութը կճանաչի և կթվագրի,
4. կտիրապետի միջնադարյան ճարտարապետության զարգացման հիմնական էտապներին,
5. գտածոների հիման վրա կկարողանա պատկերացում կազմել միջնադարյան քաղաքի, բնակավայրի արհեստային արտադրանքին և զարգացման մակարդակին:
Բովադակություն.
Թեմա 1` Առաջաբան: Առարկան և նշանակւթյունը, ընդգրկման ժամանակաշրջանը: Վաղ զարգացած և ուշ միջնադարյան ժամանակաշրջանների բնութագրումը և տարաբաժանումը: Թեմա 2` Անտիկ դարաշրջանից միջնադարյան
անցնելու առանձնահատկությունները և ընթացքը: Անտիկ քաղաքների անկումը
և հասարակական կյանքի տեղափոխումը ֆեոդալական բերդ-դղյակներ: Թեմա
3` Վաղ միջնադարյան վանական և քաղաքային ճարտարապետությունը ըստ
հնագիտական պեղումների: Թեմա 4` Արհեստների ու առևտրի անկմումը 4-5-րդ
դարերում և դրանց վերականգնումը 6-7-րդ դդ. ընթացքում: Թեմա 5` Արհեստների առանձին ճյուղերի զարգացման ընթացքի և նվաճումները վաղ միջնադարում: Թեմա 6` Արաբական արշավաքները և երկրի տնտեսական ու
քաղաքական վիճակը 7-9-րդ դդ: Թեմա 7` Երկրի քաղաքական անկախության
վերականգնումը և նրա դերը տնտեսության զարգացման բնագավառում: Թեմա
8` Հայաստանի միջնադարայան քաղաքները և վանական համալիրները 9-13-րդ
դարերում: Թեմա 9` Անիի և Դվինի պեղումները, դրանց արդյունքները: Թեմա 10`
Գառնիի, Լոռեի, Բջնիի, Ամբերդի պեղումները և հիմնական արդյունքները:
Թեմա 11` Դարբնության զարգացումը և նրա նեղ մասնագիտացումը: Նոր
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արհեստների առաջացումը մայր արհեստներից: Թեմա 12` Պղնձագործության և
ոսկերչության նվաճումները և տեխնիկական հնարքների կիրառումը զարգացած
միջնադարում: Թեմա 13` Ապակեգործությունը և նրա արտադրանքը: Թեմա 14`
Կավագործությունը և նրա արտադրանքը: Հասարակ խեցեղեն, դաջազարդ
խեցեղեն, հախճապակի, ջնարակ: Շինարարական խեցեղեն: Խեցեղենի զարդարման եղանակները: Թեմա 15` Մոնղոլական արշավանքները և Հայաստանի
քաղաքներին ու արհեստներին հասցված անդառնալի հետևանքները: Թեմա 16`
Խոշոր քաղաքների անկումը: Առևտրի նվազումը: Արհեստային արտադրանքի
անկումը: Վանական համալիրները որպես մանր արհեստագործության կենտրոններ: Թեմա 17` Արհեստավորական եղբայրություններ և նրանց նշանակությունը միջնադարյան արհեստների կյանքում: Թեմա 18` Ամփոփում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M15. Հայ ժողովրդի սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթը հայ ազգագրական գիտության
կարևոր ոլորտներն են: Նպատակն է ներկայացնել այս հիմնախնդիրների` հիմնական տարրերը` ամուսնահարսանեկան սովորույթներն ու ծեսերը, հայոց
ավանդական և ժամանակակից ընտանետիպերը,ներընտանեկան վարվելակարգը, մանկածնության, խնամքի և դաստիարակության, հուղարկավորման և նախնիների հիշատակման սովորույթներն ու ծեսերը, հայոց ազգ-արենակցական
համակարգը, գյուղական և քաղաքային համայնքները, դրացիական հարաբերությունները: Հումանիտար մշակույթի ոլորտներից` ժողովրդական հավատալիքների համակարգը, հայ ժողովրդական բանահյուսությունը, ժողովրդական ավանդական տոները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա սոցիոնորմատիվ և հումանիտար մշակույթների կառուցվածքաբանությանը, նրանց տեղին ու դերին մշակույթների համակարգում, հայ
ազգագրական գիտության մեջ դրան ուսումնասիրվածության աստիճանին,
2. կծանոթանա հայոց ընտանետիպերին` գերդաստանական, փոքր և ժամանակակից ընտանիքների դրսևորումներին, ներընտանեկան հարաբերություններին, ընտանեկան վարվելակարգին,
3. կծանոթանա ընտանեկան ծեսերին` ա/ ամուսնահարսանեկան ավանդական և ժամանակակից սովորույթներին ու ծեսերին, հավատալիքներին, բ/

–422
–

մանկածնության, մանկան խնամքի և դաստիարակության ավանդական սովորույթների ու ծեսերին, գ/ հուղարկավորման և նախնիների հիշատակման սովորույթներին ու ծեսերին,
4. կներկայացվի սոցիալական հնավանդ կազմակերպությունների ձևերը,
հայոց ազգ-արենակցական համակարգը, գյուղական համայնքը, դրացիական
հարաբերությունները, դրանց դերերը, գոյատևման դրդապատճառները,
5. կծանոթանա հայ ժողովրդական բանահյուսությանը, որպես ազգային հոգևոր մշակույթի մի բաղադրամասի, բանահյուսության տարբեր ժանրերին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայոց ընտանեկան-հասարակական կենցաղի /սոցիոնորմատիվ մշակույթի/ ուսումնասիրության արդիականությունը, ուսումնասիրվածության աստիճանը: Թեմա 2` Հայոց ավանդական և ժամանակակից ընտանետիպերը: Ներընտանեկան հարաբերություններն ու վարվելակարգը: Թեմա 3` Ամուսնահարսանեկան արարողությունների համակարգը Հայաստանում անցյալում և
ներկայումս: Թեմա 4` Մանկածնության, մանկան խնամքի և դաստիարակության
արարողակարգը, ավանդական և ժամանակակից սովորույթներն ու ծեսերը:
Թեմա 5` Մահվան, հուղարկավորության և հիշատակի հետ կապված սովորույթներն ու ծեսերը: Թեմա 6` Հայոց հասարակական կենցաղը, համայնքը, կազմն ու կառուցվածքը, կառավարման պետական, վարչական, սովորութա-իրավական սկզբունքները, գործառույթները, դրացիական հարաբերությունները: Թեմա 7` Հայոց ազգ-արենակցական համակարգը, տնտեսական, տարածքային
գաղափարական ընդհանրության տարրերը: Թեմա 8` Ժողովրդական բանահյուսություն. վիպական, քնարական, բանահյուսության տարրերը: Թեմա 9` Հավատալիքային համակարգը հնագույն Հայաստանում: Աշխարհի ու շրջապատի
մասին ունեցած մարդու նախնական պատկերացումները: Մթնոլորտային երևույթների, բնության տարրերի հետ կապված հավատալիքներ: Թեմա 10` Հայոց
հեթանոսական դիցարանը: Թեմա 11` Տոներ: Օրացուցային տոներ. Ամանոր,
Սուրբ Ծնունդ, Տյառընդառաջ, Բարեկենդան, Ծաղկազարդ, Զատիկ, Համբարձում, Վարդավառ, Վերափոխումն Աստվածածնի, Խաղողօրհնեք, Սուրբ Խաչ և
այլն: Պետական տոներ: Թեմա 12` Հայ ժողովրդական պարարվեստ, ավանդական ժառանգված ժողովրդական պար, ազգագրական պար, բեմադրական պար,
քաղաքային պար /ֆոլկլոր/, դասական պարարվեստ-բալետ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M16. Հայ ժողովրդի տնտեսական կենցաղը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Ոսանողը կծանոթանա <մշակույթ., <կենցաղ> և <տնտեսական կենցաղ>
հասկացություններին, ազգագրական գիտության մեջ մշակված տնտեսական
կենցաղի ուսումնասիրման հիմնահարցերին և տեսակյուններին: Դա հնարավորություն կտա հասկանալու տնտեսական կենցաղի տիպաբանման հիմնախնդիրն ըստ հիմնական, օժանդակ և յուրացնող տնտեսաձևերի:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կսահմանազատի ՙկենցաղ՚, ՙմշակույթ՚ և ՙտնտեսական կենցաղ՚ հասկացությունները,
2. կունենա հստակ պատկերացում տնտեսական կենցաղի պրոբլեմների ուսումնասիրման մեթոդների մասին,
3. կծանոթանա տնտեսական կենցաղի ուսումնասիրման ՙտեսանկյուն՚ հասկացության հետ,
4. հնարավորություն կունենա լիովին հասկանալու տնտեսական կենցաղի
ուսումնասիրման շուրջ մշակված մեթոդներն ու մեթոդաբանությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Երկրագործական-անասնապահական տնտեսաձևը հայերի մեջ
19-րդ դ. 2-րդ կեսին -20-րդ դ. սկզբին: Արորագութանային երկրագործության
բնորոշ գծերը, հիմնական ձևերն ու համակարգերը: Վարող, բերքահավաքող և
կալսող գործիքների տիպաբանությունը, հիմնական մշակույթները և աշխատաեղանակները: Երկրագործության վարման սոցիալական և ծիսական առումները:
Անասնապահության վարման նստակյաց և հեռագնա ձևերը տարբեր պատմազգագրական շրջանակներում: Կաթնամթերքների տեսականին և անասնապահական մթերքների մշակման ժողովրդական եղանակները: Անասնապահական
տնտեսության վարման սոցիալական և ծիսական առումները: Թեմա 2` Տնայնագործությունն ու արհեստագործությունը հայոց մեջ: Գորգագործություն, թաղիքագործություն, ոստայնանկություն, կաշեգործություն, խեցեգործություն, փայտամշակություն, դարբնություն, պղնձագործություն, ոսկերչություն և այլն:
Կազմակերպման սկզբունքները, գործիքները, աշխատանքային պրոցեսները:
Թեմա 3` Համքարական կազմակերպությունները հայոց տնտեսական կենցաղում: Համքարությունների առաջացման խնդիրը հայ իրականության մեջ, համքարությունների կազմը, անդամների իրավունքներն ու պարտականությունները:
Սովորութային իրավունքը համքարություններում: Կապիտալիստական հարաբերությունների զարգացումը և համքարությունների տեղի տալը: Թեմա 4`
Շերամապափական մշակույթը հայոց մեջ, վարման ժողովրդական եղանակները: Շերամապահության հետ կապված ծեսեր և հավատալիքներ: Թեմա 5`
Տնտեսական կենցաղի ուսումնասիրման հիմնահարցերն ու տեսանկյունները
ազգագրության մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

6. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Արվեստաբանություն¦
1105/M00. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել խորհրդահայ արվեստաբանության միջնադարագիտության թերությունները, որոնք կապված են պատկերագրության ուսումնասիրության արգելքի հետ: Դասընթացի համար հիմք է հանդիսանում միջնադարյան արվեստի ուսումնասիրման պատկերագրական մեթոդը,
որպես հայ արվեստաբանության կենսական հիմնախնդիր: Խորհրդահայ արվեստաբանության մեջ ըստ ամենայնի քննության չեն արժանացել միջնադարյան
հայ արվեստի հիմնական պատկերագրական շարքերը, խորհրդաբանությունը,
կապը բյուզանդական, վաղ սիրիա-պաղեստինյան և արևմտաքրիստոնեական
պատկերագրության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.կիմանա քրիստոնեական արվեստի պատկերագրությունը,
2.կհասկանա հին և նոր կտակարանների տեսարանների բովանդակությունը,
3. կկարողանա տարբերել արևելաքրիստոնեական և արևմտաքրիստոնեական արվեստների խորհրդաբանությունը և պատկերաբանությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Խորհրդահայ արվեստաբանության միջնադարագիտության թերությունները, կապված պատկերագրության ուսումնասիրության արգելքի հետ:
Միջնադարյան արվեստի ուսումնասիրման պատկերագրական մեթոդը` որպես
հայ արվեստաբանության կենսական հիմնախնդիր: Թեմա 2՝ Միջնադարյան հայ
արվեստի հիմնական պատկերագրական շարքերը. խորհրդաբանությունը, կապը բյուզանդական, վաղ սիրիա-պաղեստինյան և արևմտաքրիստոնեկան պատկերագրության հետ. առանձնահատկությունները և տարբերությունները: Թեմա
3՝ Բյուզանդական պատկերագրությունը որպես միջնադարյան կանոնիկ արվեստի հիմք. տեսարանների խորհրդաբանությունը: Թեմա 4՝ Քրիստոսի և Աստվածամոր պատկերագրական տիպերը, նրանց առանձնահատկությունները հայ արվեստում: Թեմա 5՝ Հին և Նոր Կտակարանների զուգահեռությունը և դրա արտահայտությունը պատկերագրության մեջ: Հայկական օրինակներ որմնանկարներից և մանրանկարներից. Եզեկիելի և Եսայու տեսիլքները. Քառակերպը 7-րդ
դարի որմնանկարներում և 14-17-րդ դդ. մանրանկարներում. այլ օրինակներ:
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Թեմա 6՝ Ահեղ Դատաստանի պատկերագրության ձևավորումը և զարգացումը
քրիստոնեական արվեստում. իռլանդական, կառոլինգյան, հայկական և բյուզանդական տիպեր: Թեմա 7՝ Հին Կտակարանի պատկերագրության ձևավորումը.
սկզբնօրինակները, թեմաները. Սեպտոագինտա, Վուլգատա (Կվեդլինբուրգյան
Իտալան և Բոդլեյան գրադարանի օրինակը). արտացոլումը հայկական արվեստում: Թեմա 8՝ Էթիմասիյա և Traditio Legis:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M01. Հայ գորգարվեստ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել գորգագործությունը հայ արվեստի
համայնապատկերում: Այն ընդգրկում է տեղեկություններ գորգի ուսումնասիրության ներկա վիճակի, հնագիտական, աղբյուրագիտական, ազգագրական և
բանահյուսական աղբյուրների վերաբերյալ: Քննվում են նաև կարպետային
հյուսվածքների, գորգագործության առաջացման համար դրանց նշանակության,
ինչպես նաև հնագույն գորգերի պաշտամունքային-ծիսական նշանակության,
միջնադարյան գորգի, գորգի և առասպելաբանության, գորգերի տեսակների,
ոճաբանական առանձնահատկությունների, գորգագործական դպրոցների վերաբերյալ հարցերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.կիմանա հայկական գորգագործության պատմությունը ոստայնագործության վաղագույն շրջանից մինչև մեր օրերը,
2.կհասկանա հայկական գորգի արժեքը համաշխարհային գորգարվեստի
համակարգում,
3.կկարողանա տարբերել հայկական գորգի տեսակները, ընկալել դրանց
խորհրդաբանությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գորգագործությունը հայ արվեստի համայնապատկերում: Նրա ուսումնասիրության ներկա վիճակը: Հիմնական գրականոթյունը: Հնագիտական,
աղբյուրագիտական, ազգագրական և բանահյուսական աղբյուրները: Թեմա 2՝
Ոստայնագործության վաղագույն շրջանը Հայաստանում: Կարպետ և գորգ:
Թեմա 3՝ Հայաստանը գորգագործական մշակույթի ակունքներում: Թեմա 4՝ Հնագույն գորգերը պաշտամունքային-ծիսական համակարգում: Պազիրիկ գորգը:
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Թեմա 5՝ Գորգագործությանն ու կարպետագործությանը վերաբերող բառամթերքը: Գորգը միջնադարում: Գորգագործության կենտրոնները` Դվին, Արտաշատ,
Վան: Թեմա 6՝ Գորգ և առասպելաբանություն: Վիշապագորգեր: Թեմա 7՝ Միջնադարյան պալատական և աշխարհիկ գորգերը. Փոքր Հայքի, Կապադովկիայի
ու Կիլիկայի թագավորության գորգերը: Դրանք որպես Եվրոպական Վերածննդի
նկարիչների ներշնչանքի աղբյուր, արտահանման ուղիներն ու վաճառահանման
շուկաները. սելջուկյան գորգեր¦ տերմինի առաջացումը ու դրա հերքումը: Թեմա
8՝ Հայկական խորանագորգեր: Հռիփսիմե գորգը, դրա գործման վայրն ու ժամանակը: Մեմլինգ, Հոլբայն, Լոտտո անունները ստացած գորգերը, դրանց հայկական արխետիպերն ու ժողովրդական տարբերակները: Թեմա 9՝ Գորգագործական դպրոցներ: Թեմա 10` Կարպետային հյուսվածքներ. հիմնական կենտրոններն ու դպրոցները: Թեմա 11` Գորգագործությունը սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններում: Թեմա 12` Ավանդական գորգագործության վերջին շրջանը.
Պրիմիտիվ-նկարչական գորգեր ու կարպետներ, դրանց հմայքն ու խեղճությունը:
Թեմա 13` Արհեստավարժ, արտելային գորգարվեստի վերածնունդը Օսմանյան
Թուրքիայի հայկական բնակավայրերում: Մեծ Եղեռն ու այդ գործընթացի կասեցումը: Որբանոցային գորգեր: Հայրենադարձություն ու գորգի վերածնունդը Խորհրդային Հայաստանում: Գորգանկարչության սովետահայ դպրոցը: Գորգի արտադրությունը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում:
Թեմա 14` Գորգագործությունն իբրև հայի ազգային հոգեկերտվածքի բաղկացուցիչ մաս:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M02. Աքեմենյան Իրանի արվեստը և Հայաստանը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հայ-իրանական փոխառնչությունների դինամիկայի էությունը արվեստի բնագավառում: Փոխառնչությունների փուլերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կյուրացնի հին իրանական, ուրարտական, վաղ հայկական արվեստներին բնորոշ յուրահատուկ գծերը,
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2.

կիմանա այն կարևոր հուշարձանները, որոնց ուսումնասիրության հիման վրա բացահայտված են վերոհիշյալ քաղաքակրթությունների
արվեստներին բնորոշ առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ճանաչել և բնութագրել վերոհիշյալ քաղաքակրթությունների հետ առնչվող գեղարվեստական արժեքները, փոխառնչությունների
էությունը, ուղիները, փուլերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Աքեմենյան Իրանի և Հյաստանի մշակութային փոխադարձ կապերի հարցի ուսումնասիրության պատմությունը: Թեմա 2՝ Իրանական սարահարթը
և այնտեղ ձևավորված հինարևելյան քաղաքակրթությունները: Թեմա 3՝ Էլամական քաղաքակրթությունը և Հայաստանը: Թեմա 4՝ Մանան և Հայաստանը: Թեմա 5՝ Հայ – մարական փոխառընչությունները: Թեմա 6՝ Հին հայկական քաղաքակրթության և արվեստի զարգացման ուղիները և առանձնահատկությունները:
Թեմա 7՝ Աքեմենյան քաղաքակրթությունը և արվեստը: Թեմա 8՝ Աքեմենյան և
Հայաստանյան գեղարվեստական-մշակութային փոխառնչությունների երկու
փուլերը. Հայաստանի (վանտոսպյան) գեղարվեստական–մշակութային ազդեցությունը Աքեմենյան Իրանի «պալատական» քաղաքակրթության վրա. Աքեմենյան գեղարվեստական - մշակութային աշխարհից կատարված փոխառնչությունները Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M03. Հայ կիրառական արվեստի պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հայ կիրառական արվեստի զարգացման պատմությունը հին ժամանակներից միևչ 20-րդ դարի սկիզբը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հայ կիրառական արվեստի տեսակները,
2. կհասկանա յուրաքանչյուր տեսակի առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա տարբերակել առարկայի գեղարվեստական և կիրառական
նշանակությունը,
4. կկարողանա գեղարվեստական վերլուծության ենթարկել կիրառական
արվեստի նմուշները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Ներածություն: Թեմա 2՝ Հայ կիրառական արվեստի ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 3՝ Հայ կիրառական արվեստի ձևավորման ակունքները: Թեմա 4՝ Միջին դարերի կիրառական արվեստը (4-18-րդ դդ.). բրուտագործություն,
խեցեգործություն, գեղարվեստական մետաղ, ոսկերչություն, փայտարվեստ,
ոստայնանկություն, դաջագործություն, ասեղնագործություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M04. Խաչքարերի մշակույթը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջնադարյան հայ
արվեստի կարևորագույն երևույթներից մեկի` խաչքարարվեստի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա խաչքարի զարգացման պատմությունը,
2. կհասկանա խաչքարարվեստի ինքնատիպությունը և զարդանաշխի զարգացման ճանապարհը,
3. կկարողանա տարբերակել խաչքարերն ըստ ժամանակաշրջանի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մինչխաչքարային կոթողները Հայաստանում նախաքրիստոնեական և վաղքրիստոնեական շրջաններում: Թեմա 2՝ Խաչքարերի հիմնական
տեսակներն ու հորինվածքային փոփոխությունները: Թեմա 3՝ Խաչքարերի զարդաձևերի զարգացումը 8-11-րդ դարերում: Թեմա 4՝ Խաչքարերի զարդաձևերի
զարգացումը 11-14-րդ դարերում: Թեմա 5՝ Խաչքարերի զարդաձևերի զարգացումը 15-17-րդ դարերում: Թեմա 6՝ Բուսական զարամոտիվներով խաչքարեր:
Թեմա 7՝ Պատկերազարդ խաչքարեր: Թեմա 8՝ Կենդանական պատկերաքանդակներով խաչքարեր: Թեմա 9՝ Երկնային լուսատուների պատկերներով խաչքարեր: Թեմա 10՝ Խաչքարերի քանդակագործ վարպետները: Թեմա 11՝ Խաչքարարվեստի զարգացումը 20-21-րդ դարերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M05. Արվեստի հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին պատկերացում տալ գիտության
երեք բնագավառների`արվեստագիտության, էսթետիկայի և հոգեբանության
հատման կետում առաջացած գիտության նոր բնագավառի` Արվեստի հոգեբանության մասին: Այն ուսումնասիրում է` ա) Ստեղծագործական պրոցեսի հոգեբանությունը; բ) Գեղարվեստական ընկալման հոգեբանությունը; գ) Գեղարվեստական ձևի հոգեբանությունը; դ) Ստեղծագործող արվեստագետի հոգեբանությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.կիմանա գեղարվեստական երևույթների հոգեբանական վերլուծության
մեխանիզմները, որը մեծապես կհարստացնի և կընդլայնի նրա պատկերացումները ստեղծագործական պրոցեսի և նրա արդյունքի` արվեստի ստեղծագործության մասին, նաև կընդլայնի նրա գիտելիքները արվեստաբանական վերլուծության ժամանակ,
2.կհասկանա, որ միայն արվեստագիտական վերլուծությունը ամբողջական
չի կարող լինել առանց ստեղծագործողի և ստեղծագործության հոգեբանական առանձնահատկությունների իմացության,
3.կկարողանա ըստ ամենայնի վերլուծել արվեստի ստեղծագործությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արվեստի էության բնորոշումը դասական և ժամանակակից արվեստում: Թեմա 2՝ Արվեստի հոգեբանության առարկան, ձևերի բազմազանությունը: Թեմա 3՝ Արվեստի հոգեբանության մեջ անձնային մոտեցման մասին:
Թեմա 4՝ Երևակայություն: Թեմա 5՝ Էմպաթիա և նրա մեխանիզմները: Թեմա 6՝
Գեղարվեստական ստեղծագործությունը և Ես-ի պրոբլեմը: Թեմա 7՝ Ստեղծագործական պրոցեսի ինքնակարգավորումը: Թեմա 8՝ Գեղարվեստական էմոցիաների հոգեբանությունը: Թեմա 9՝ Գեղարվեստական ընկալման հոգեբանությունը և էմպաթիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1105/M06. Հայ – բյուզանդական գեղարվեստական կապերի պատմություն

(3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին հայ-բյուզանդական
արվեստների զարգացման հիմնական փուլերին, կարևոր ստեղծագործություններին, հեղինակավոր և ավելի վարպետ արվեստագետներին: Պետք է հրավիրել
նրա ուշադրությունը այդ արվեստների առավել աչքի ընկնող առանձնահատկությունների վրա, հայ արվեստի ազգային կողմերը վեր հանելու և հայեցի նկարագիրը բացահայտելու համար: Անհրաժեշտ է նաև ներկայացնել հայ-բյուզանդական արվեստների փոխազդեցությունը և ընդհանրությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Բյուզանդական կայսրության սահմաններում հայերի մշակութային գործունեության, ժառանգության մասին,
2. կհասկանա, թե ինչ ընդհանրություններ կան հայկական և բյուզանդական արվեստներում,
3. կկարողանա տարբերակել բյուզանդական և հայկական հուշակոթողները և դրանց մշակութային ընդհանրություններն ու տարբերությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայերը Բյուզանդիայում վաղ քրիստոնեական շրջանում։ Թեմա 2՝
Հայ-բյուզանդական ճարտարապետության ընդհանրությունները։ Թեմա 3՝ Հայբյուզանդական գեղարվեստական կապերը։ Թեմա 4՝ Կապադովկիայի արվեստը։
Թեմա 5՝ Բյուզանդական պատկերագրությունը և Թորոս Ռոսլինը։ Թեմա 6՝ Բյուզանդական արվեստը և հետռոսլինյան փուլի հայ մանրանկարչությունը։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M07. Հայ արվեստի ուսումնասիրության պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայ արվեստի ուսումնասիրությանը, նրա երախտավորներին: Դասընթացն ընդգրկում է 17-րդ դարից
մինչև մեր օրերն ընկած ժամանակաշրջանը: Ներկայացվում են հայ, ինչպես նա-
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և եվրոպացի, մասնավորապես ֆրանսիացի և անգլիացի հեղինակների հուշերը,
ուսումնասիրությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, թե երբ և ինչպես է սկսվել հայ արվեստի ուսումնասիրման
պատմությունը,
2. կհասկանա, թե որոնք են առավել կարևոր հայ արվեստի պատմությանը
վերաբերող աշխատությունները,
3. կկարողանա ճիշտ ըմբռնել հայ արվեստի վերաբերող աշխատությունների կարևորությունը հայ մշակույթի ուսումնասիրման տեսանկյունից
ընդհանրապես:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն: Թեմա 2՝ Հայ արվեստի պատմության ուսումնասիրությունը 19-րդ դարում: Թեմա 3՝ Հայ արվեստի պատմության ուսումնասիրությունը 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 4՝ Հայ արվեստի պատմության ուսումնասիրությունը 20-րդ դարի երկրորդ կեսին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M08. Հայ արվեստը աշխարհի թանգարաններում և մասնավոր հավաքածուներում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին տարբեր երկրներում
գոյություն ունեցող հայ արվեստի հիմնական հավաքածուներին, կարևոր ստեղծագործություններին, հեղինակավոր և ավելի վարպետ արվեստագետների գործերին: Պետք է հրավիրել նրա ուշադրությունը աշխարհի զանազան հավաքածուների մեջ հայ արվեստի տարբեր երկերի առավել աչքի ընկնող առանձնահատկությունների վրա, զանազան երկերի կարևորությունը հայ արվեստի պատմության տեսակետից վեր հանելու և տվյալ հավաքածուի արժեքը հայ արվեստի
պատմության համար բացահայտելու համար: Անհրաժեշտ է նաև ներկայացնել
տվյալ հավաքածուի տեղը հայկական և համաշխարհային թանգարանային արվեստի մեջ, մանավանդ հարևան երկրների ու ազգերի թանգարանային արվեստի
համեմատությամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1. կիմանա թե որոնք են հայ արվեստի նշանավոր հավաքածուները,
2. կհասկանա, թե որն է այդ հավաքածուներում գտնվող հայ արվեստի
ստեղծագործությունների
կարևորությունը
հայ
արվեստի
ուսումնասիրման տեսանկյունից,
3. կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել հայ արվեստի նշանավոր հավաքածուների գնահատման հարցում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արվեստի գանձերը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի հավաքածուի մեջ:
Թեմա 2՝ Արվեստի գանձերը Երուսաղեմի Սբ. Հակոբյանց վանքում: Թեմա 3՝ Արվեստի գանձերը Վենետիկում: Թեմա 4՝ Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության
հայ արվեստի գանձերը: Թեմա 5՝ Հայ արվեստը Հայաստանի պատմության թանգարանում: Թեմա 6՝ Հայ արվեստը Ազգային պատկերասրահում: Թեմա 7՝ Հայկական նկարազարդած ձեռագրերը Երևանի Մատենադարանում: Թեմա 8՝ Հայ
արվեստը Պարսկաստանում: Թեմա 9՝ Հայ արվեստը Անգլիայի հավաքածուներում: Թեմա 10՝ Հայ արվեստը Ռուսաստանի հավաքածուներում: Թեմա 11՝ Հայ
արվեստը Լեհաստանի և Ուկրաինայի հավաքածուներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M09 Պարսկական արվեստ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին իրանական
արվեստին իսլամ ընդունելուց հետո:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, Իրանական արվեստի կարևոր ստեղծագործությունները սկսած
7-րդ դարից մինչև մեր օրերը,
2. կհասկանա, որ Իրանում իսլամ ընդունելուց հետո արվեստում տեղի
ունեցած կտրուկ փոփոխությունները,
3. կկարողանա դիտարկել իրանական արվեստը համաշխարհային արվեստի համատեքստում,
4. կկարողանա կատարել արվեստաբանական վերլուծություն մասնավորապես իրանական ժամանակակից արվեստի ստեղծագործությունների
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.

–433
–

Թեմա 1՝ Ներածություն: Թեմա 2՝ Իրանի արվեստը Սասանյանների կառավարման ժամանակ (3-7-րդ դդ.) և (7-13-րդ դդ.): Թեմա 3՝ Իրանի արվեստը (13-15րդ դդ.): Թեմա 4՝ Իրանի մանրանկարչությունը: Թեմա 5՝ Ղաջարական արվեստ:
Թեմա 6՝ Հետ ղաջարական արվեստ: Թեմա 7՝ Իրանական արվեստի եվրոպականացումը: Թեմա 8՝ Ժամանակակից իրանական արվեստը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M10. Արվեստի քննադատության հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գեղարվեստի քննադատության գործնական
մեթոդով ուսանողներին
ներգրավել գեղարվեստական գործընթացին:
Տեսական գիտելիքի և գործնական հմտության շնորհիվ ձևավորել
ինքնուրույն մասնագիտական քննադատական հայացք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մասնագիտական քննադատության գործնական և տեսական
հիմունքները:
2. կհասկանա և կվերլուծի գեղարվեստական ստեղծագործությունները:
3. կկարողանա մեկնաբանել և գեղարվեստական քննադատության
ենթարկել
արվեստի
ստեղծագործությունները,
ձեռք
կբերի
զեկուցումներ կարդալու, գիտական քննարկումների ժամանակ
սեփական մասնագիտական տեսակետն արտահայտելու և թեմատիկ
հոդվածներ գրելու հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Գեղարվեստական
գործընթացի
կոնցեպտուալ
օրինաչափությունները: Թեմա 2՝
Գեղարվեստական գործընթացների
համայնապատկերը: Թեմա 3՝ Մենագրություններ նվիրված մեկ արվեստագետի
ստեղծագործությանը: Թեմա 4՝ Ստեղծագործությունների քննադատության
կոմպարատիվ՝
պատմական-համեմատական
մեթոդ:
Թեմա
5՝
Ստեղծագործությունների ուսումնասիրության ձևա-ոճական մեթոդ: Թեմա 6՝
Ժամանակակից արվեստի խնդիրները: Թեմա 7՝ Այցելություն թանգարան և
բնօրինակի
հետ
աշխատելու
հմտություններ:
Թեմա 8՝ Ընթացիկ
ցուցահանդեսներ այցելություն և քննարկում: Թեմա 9՝ Արվեստագետների հետ
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հանդիպում և մասագիտական քննարկումներ: Թեմա 10՝ Թեմատիկ հոդվածների
պատրաստում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M11. Արվեստի բիզնես և մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել ժամանակակից արվեստի
ասպարեզում գործող հիմնական բիզնես մոդելները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա արվեստի կառավարման և մարքեթինգի օրենքներն ու
մեթոդները:
2. կհասկանա արվեստի ստեղծագործությունների ուսումնասիրության,
ներկայացման, շրջանառության մեջ դնելու և վաճառքի մեխանիզմները:
3. կկարողանա մասնագիտական գիտելիքների յուրացման և անհրաժեշտ
հմտությունների
4. ձեռքբերման շնորհիվ ներգրավվել արվեստի կառավարման և
մարքեթինգի ժամանակակից գործընթացներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ XX դարի գեղանկարչությունը և ժամանակակից արվեստի
գործընթացը: Թեմա 2՝ Ժամանակակից արվեստը և զանգվածային
մշակույթը: Թեմա 3՝ Արվեստի կառավարման հիմունքները: Թեմա 4՝
Արվեստի կառավարման ոլորտի յուրահատկությունները: Թեմա 5՝ Ինչպես
նախագիծ հղանալ մշակույթի ոլորտում և միջոցներ գտնել իրականացման
համար:Թեմա 6՝ Ստեղծագործող մարդկանց հետ աշխատելու յուրահատկությունները: Թեմա 7՝ Մարքեթինգ, Հասարակական հարաբերությունների
ստեղծման հմտություն /PR/, Գովազդ. Տեղեկատվություն: Շուկայի
վերլուծություն:
Հիմնարկի,
նախագծի
ղեկավարի
և
նախագծի
հեղինակությունն
ու
նկարագիրը.
Սեփական
սպառողի
ստեղծումը.Գովազդների
քարոզարշավի
ծրագրումը.Գովազդների
տեսողական մասի ապահովումը, գովազդային տեքստերի եւ մամուլի
համար հաղորդագրությունների ապահովումը. Աշխատանքը սոցիալական
ցանցերի հետ: Թեմա 8՝ Փող, Հովանավորները, Հիմնադրամները.
Ֆինանսական կառավարում. Նախագծի համար ֆինանսավորում գտնելու
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ձևերը. Հովանավորների հետ աշխատելու առանձնահատկությունները.
Դրամահավաք: Թեմա 9՝ Պատկերասրահային գործը: պրոֆեսիոնալիզմի
սկզբունքները:
Թեմա10՝
Արվեստի
միջնորդի
մասնագիտության
հիմունքները և ժամանակակից արվեստի շուկան: Թեմա11՝ Արվեստի
գործերի շուկայի մարքեթինգը: Թեմա12՝ Գնահատման մեթոդները և
ժամանակակից արվեստի աճուրդները: Թեմա13՝ Իրավական խնդիրները,
արվեստի ստեղծագործությունների ներմուծման և արտահանման մաքսային
կանոնակարգերը: Թեմա14՝ Թանգարանային գործը: Թեմա15՝ Տեսողական
արվեստների ստեղծագործությունների
և մուլտիմեդիական
երկերի
փորձագիտական վերլուծության մեթոդները: Թեմա16 Խորհրդատվությունը
հավաքածուների ստեղծման
ոլորտում: Թեմա17՝ Արվեստը որպես
դրամական ներդրումների ասպարեզ: Թեմա18՝ Շքեղ գործերի վաճառքի
տեխնոլոգիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M12. Հայկական արծաթագործության պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հայկական արծաթագործության պատմությանը, արծաթագործական դպրոցների ոճական, գեղարվեստական, տեխնիկական առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հայկական արծաթագործության պատմությունը հին շրջանից
մինև մեր օրերը,
2. կկարողանա տարբերել արծաթագործական դպրոցների ոճերը և ըստ
այդմ ճանաչել տարբեր դպրոցների նմուշները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն: մետաղամշակման ծագումը: Թեմա 2՝ Հայկական
արծաթագործությունը և ոսկերչությունը հնագույն շրջանում: Թեմա 3՝ Միջնադարյան արծաթյա կազմերի արվեստը: Թեմա 4՝ Արծաթագործական կենտրոնները: Թեմա 5՝ Հայկական արծաթագործության ավանդույթների զարգացումը 2021-րդ դդ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հի-
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ման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M13. Լուսանկարչության պատմություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել համաշխարհային և
հայկական լուսանկարչության պատմությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա լուսանկարչության տեխնիկայի և արվեստի ծագման,
զարգացման և նվաճումների մասին,
2. կհասկանա, որ լուսանկարչությունը ոչ միայն տեխնիկա է, այլ արվեստի
տեսակ,
3. կկարողանա վերլուծել լուսանկարները արվեստաբանական տեսանկյունից,
4. կծանոթանա համաշխարհային և հայկական լուսանկարչության
պատմության մեջ իրենց ներդրումն ունեցող հայտնի արվեստագետներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն: Թեմա 2՝ Լուսանկարչական տեխնիկայի տեսակներն ու հնարավորությունները: Թեմա 3՝ Լուսանկարչության զարգացումը:
Թեմա 4՝ Լուսանկարչական ժանրերը և նվաճումները 19-20-րդ դդ.: Թեմա 5՝ Լուսանկարչության և արվեստի փոխազդեցությունները: Թեմա 6՝ 19-20-րդ դդ. համաշխարհային լուսանկարչության պատմության վառ ներկայացուցիչները:
Թեմա 7՝ 19-20-րդ դդ. ստեղծագործող հայ լուսանկարիչները: Թեմա 8՝ 19-20-րդ
դդ. Պարսկաստանում ստեղծագործող լուսանկարիչները: Թեմա 9՝ Իրանահայ
լուսանկարիչ Անթուան Խան Սևրուգինի արվեստը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M14. Հայ տպագիր գրքի պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել <<Գիրք>> մշակութային առարկաարժեքը: Ծրագրում ուսումնասիրությունը սկսվում է հնագույն ժամանակներից և
հասնում մինչև մեր օրերը: Ներկայացվում է, ինչպես տպագիր գիրքը, այնպես էլ
պարբերական մամուլը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, թե ինչ է տպագրվել, ինչ բովանդակությունը և տեխնիկական
ինչ հատկանիշներ ունեն մեր հնատիպ գրքերը,
2. կկարդա և կհասկանա դրանց բովանդակությունը,
3. կկարողանա ճանաչել հնատիպ գրքերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածական: Թեմա 2՝ Տպագրության առաջացման հասարակական
պահանջմունքը. Գուտեմբերգի գյուտի յուրայատկությունները, օրորոցային (ինկունաբուլ) հրատարակությունները: Թեմա 3՝ <<Մեղապարտ>> Հակոբի հրատարակությունները: Թեմա 4՝ Աբգար Եվդոկիացու գործունեությունը: Թեմա 5՝ ԺԶ դ.
հայերեն տպագրություններ այլալեզու գրքերում և հայագիտական վաղ հրատարակությունները: Թեմա 6՝ ԺԷ դ. հայկական տպագրությունները Հռոմում,
Լվովում, Մարսելում, Լիվոռնոյում: Թեմա 7՝ ԺԷ դ. հայկական տպագրությունները Նոր Ջուղայում և Կոստանդնուպոլսում. օտարազգիների հայերեն
հրատարակություններ: Թեմա 8՝ Ոսկան Երևանցի: Թեմա 9՝ Ձեռագիր և տպագիր
գրքերի հարաբերակցությունը: Թեմա 10՝ Մխիթար Սեբաստացու հրատարակչական գործունեությունը: Թեմա 11՝ ԺԸ դարի Պոլսահայ-արևմտահայ հրատարակությունները: Թեմա 12՝ Էջմիածնի տպարանը և <<արևելահայ>> հրատարակություններ: Թեմա 13՝ Հայ տպագրությունը ԺԹ դարի առաջին կեսին: Թեմա
14՝ Հայկական մամուլ. <<Ազդարար>> և սկզբնավորում, հայ տպագրությունը
Պարսկաստանում և Հնդկաստանում: Թեմա 15` Հայ տպագրությունը ԺԹ դարի
երկրորդ կեսին: Թեմա 16՝ ԺԹ դարի հայ տպագրության Արևմտահայ և
հայկական գաղթօջախների հրատարակչական կենտրոնները: Թեմա 17`
Գիտական և հայագիտական մամուլ. Մխիթարյան մամուլ: Թեմա 18՝ Ի դարի Հայաստանյան և Սփյուռքի հրատարակություններն ու հրատարակիչները. Հայկական գրադարաններ. Հայերեն գրքի ներկա կացությունն ու լուծվելիք խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

7. Մագիստրոսական ծրագիր`
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§Մշակութաբանություն¦
1107/M00. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
մշակութային հետազոտություններով զբաղվող գիտական հայեցակարգերի տեսական և մեթոդաբանական ձեռքբերումների մասին:
Այդ ձեռքբերումների տեսանկյունից ներկայացնել հայ մշակույթի պատմության, հայ հասարակության մշակութային ներկա գործընթացների և հայաստանյան մշակութաբանության էական խնդիրների քննությունը:
Ուսանողին քաջատեղյակ դարձնել հայ մշակութային համալիրների և մեխանիզմների ավանդական և ներկա դրսևորումներին, հարևան մշակույթների և
մշակութային նորամուծությունների հետ փոխհարաբերություններին, արտաքին
ազդեցության ազդակներին և զարգացման հեռանկարներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի մշակույթի հիմնական բնութագրերի ու բաղկացուցիչների
նորագույն բնորոշումներին,
2. կունենա hամապարփակ գիտելիքներ կիրառական մշակութաբանության
նոր մեթոդների վերաբերյալ,
3. ի վիճակի կլինի ինքնուրույն քննություն կատարել հայաստանյան հիմնական մշակութային դրսևորումների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մշակույթի սահմանումները մշակույթն ուսումնասիրող ժամանակակից գիտական համակարգերում (կուլտուրոլոգիա, մշակութային մարդաբանություն, մշակութային հետազոտություններ) և դրանցից բխող տեսականմեթոդաբանական և պրակտիկ խնդիրները: Թեմա 2՝ Գլոբալացում, մշակույթ,
ինքնություն, քաղաքացիական հասարակություն. փոխհարաբերությունների
մշակութաբանական ասպեկտներն ու հեռանկարի ուրվագծումը: Թեմա 3՝
Էթնիկն ու ազգայինը, մշակույթն ու ինքնությունը, իրականն ու խորհրդանշականը ժամանակակից հայ հանրության ընդհանրական բնութագրերի համակարգում: Թեմա 4՝ Մշակույթի գենդերային առումները. ավանդականը և ժամանակակիցը, գենդերային փոխատեղման մեխանիզմները և դրանց մշակութային
դրսևորումները: Թեմա 5՝ Մշակութային ժառանգության տեսական և պրակտիկ
«ներուժը». պահպանությամբ տարվելը և առաջընթացի կասեցումը, մշակութային ժառանգության հետազոտությունը և «ազգային շահը» («ուրարտականարարատյան» մշակութային ինքնությունը և «ազգայնականությունը», հուշարձանների պահպանությունը, հայ-թուրքական, հայ-վրացական և հայ-աղվանական պատմա-մշակութային «բախումները»):Թեմա 6՝ Ազգային ու սոցիալական
բացառությունները մշակութային հայեցակետով (աղքատության մշակույթի, հայ
գնչուների և մարմնավաճառների օրինակով):
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M01. Մշակույթի մասին տեսությունների պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել մշակույթի մասին տեսությունների պատմությանը, որը սկիզբ է առնում շատ ավելի վաղ ժամանակներում, քան բուն մշակութաբանությունը: Այդ առումով ուսանողը պատկերացում կստանա մշակութաբանության գաղափարական և իմաստաբանական
ակունքների մասին, նաև գիտելիքներ ձեռք կբերի մշակութային մարդաբանության մեջ և ընդհանրապես հասարակական գիտություններում առանցքային տեղ
գրավող մարդ (անհատ)-հասարակություն-մշակույթ հարաբերակցության մասին: Մշակույթի մասին տեսությունները չեն կարող առանձնանալ այն դպրոցներից և գիտական ու մշակութային համատեքստերից, որոնք ի հայտ են բերում այդ
տեսությունները: Ուստի ուսանողը պատկերացում կկազմի նաև մշակութային
մարդաբանական և մշակութաբանական մտքի պատմության մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կունենա հստակ պատկերացում, թե ինչպես էր ընկալվում մշակույթ
հասկացությունը տարբեր հասարակագիտական դպրոցներում,
2. կծանոթանա մարդկային մշակույթի ծագման և ձևավորման վերաբերյալ
տարբեր` հաճախ իրարամերժ մոտեցումներին,
3. կծանոթանա մարդու և մշակույթի ուսումնասիրման տարբեր մոտեցումներին և մեթոդներին,
4. պատկերացում կունենա մարդկային մշակույթի գոյապահպանման և
զարգացման մեխանիզմների մասին,
5. ձեռք կբերի նորովի հայացք օտար և սեփական մշակույթի հանդեպ`
մշակույթի մասին տեսությունների պատմության լույսի ներքո:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ «Մշակույթը» մինչև մշակութաբանությունը: Թեմա 2՝ Մշակույթը
որպես բնագիտական համակարգ. զարգացման գաղափարը և էվոլյուցիոնիզմը:
Թեմա 3՝ Ի խնդիրս սկզբան. որտեղի՞ց է սկսվում մշակույթը: Թեմա 4՝ Օրինաչափություն թե՞ պատահականություն. հասարակության և մշակույթի զարգացման և տարածման խնդիրը: Թեմա 5՝ Մարդ–հասարակություն–մշակույթ: Մտածողությունը և մշակույթը: Թեմա 6՝ Առ և տուր. մշակույթը որպես ընդհանրացված
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փոխանակման դրսևորում: Թեմա 7՝ Մշակույթը որպես հոգեվերլուծողի
պացիենտ: Թեմա 8՝ Մանկության մշակույթը և ազգային բնութագրի խնդիրը:
Թեմա 9՝ Մշակույթի մեկնության սահմանները: Թեմա 10՝ Մշակույթը որպես
ինքնաբավ գործող օրգանիզմ. ֆունկցիոնալ մոտեցում: Թեմա 11՝ Ստրուկտուրալիզմ. մշակույթի թաքնված կառուցվածքը որպես աշխարհը ճանաչելու բանալի: Թեմա 12՝ Մշակույթի ուսումնասիրության մենաշնորհը. խորհրդային ազգագրության պարադոքսները: Թեմա 13՝ Տոնը մշակույթի համակարգում: Թեմա 14՝
Մշակույթը որպես ենթամշակույթներից կազմած համակարգ: Թեմա 15՝ Մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա 16՝ Մշակույթի նկարագրման հնարքը. նոր
խնդիրների և ուղիների որոնում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M02. Քաղաքային տարածքի կազմակերպման հիմնախնդիրները արդի
Հայաստանում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ ՀՀ արդի
քաղաքաշինական մշակույթի կազմավորման ու քաղաքային տարածքի
կազմակերպման, քաղաքային միջավայրի բազմագործառնության և
այն
առնչության վերաբերյալ, որ ունեն քաղաքաշինական արդի զարգացումները
սոցիալ-մշակութային երևույթների հետ:
Բարձրացվում են սերունդների բնականոն կեցության և քաղաքային տարածքի
տրամաբանական կազմակերպման խնդիրները, վերլուծվում է Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքների և հատկապես Երևանի քաղաքային
միջավայրում
հաստատված ներկա իրավիճակը և առաջարկվում են
ծավալատարածական հորինվածքի բնականոն կերտման ուղիներ:
Ներկայացվում են հետխորհրդային քաղաքների՝ մասնավորապես Երևանի առջև
ծառացած մարտահրավերները՝ ըստ գաղափարական կազմակերպման ձևի
փոփոխության և վերջինիս տրվող քաղաքաշինական ու նշանային լուծումների,
ինչն արվում է Հյուսիսային պողոտայի օրինակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1.

կկարողանա ինքուրույն ներկայացնել քաղաքային տարածքի
կազմակերպման վերաբերյալ միջազգային և հայրենական գիտական
պատկերացումները,
2. ձեռք կբերի հմտություններ քաղաքային կենսամիջավայրում ընթացող
սոցիալ-մշակութային փոփոխությունների տրամաբանության ու
մեխանիզմների իմացության և դրանց հետազոտման ասպարեզում,
3. կկարողանա ինքնուրույն նկարագրել և ներկայացնել ՀՀ ժամանակակից
քաղաքաշինական զարգացումներն ու փոփոխությունները, դրանցից
բխող սոցիալ-մշակութային հետևանքներն ու քաղաքացիական
շարժումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ճարտարապետությունն ու քաղաքաշինությունը
որպես
Հայաստանի Հանրապետության գերակա ոլորտ: Թեմա 2՝ Քաղաքային տարածքի
կազմակերպումը՝
դիտարկված
համակեցության
իդեալական
մոդելի
տեսանկյունից: Քաղաքային տարածքի նշանային համակարգը:
Թեմա 3՝
Ազգային կենսընթացի
օրինաչափություններն ու աշխարհընկալման
համալիրները և քաղաքային մշակույթի զարգացումն ու կենսատարածքի
ձևավորումը: Թեմա 4՝ Հայաստանի արդի քաղաքաշինական մշակույթի
կազմավորումն ու քաղաքային տարածքի կազմակերպումը՝
հնի և նորի
պայքարի
հակադրության պայմաններում: Նորարարությունը որպես
ավանդույթի հաղթահարման, խմբագրման և վերջապես նորի ստեղծման
ճանապարհ: Թեմա 5՝ Պատմամշակութային ժառանգության պահպանությունն
ու քաղաքային տարածքի կազմակերպումը ժամանակակից Հայաստանում:
Քաղաքային տարածքի կազմակերպման գործընթացներում ներկայի, անցյալի և
ապագայի տարրերի եռամիասնության ներդաշնակ գոյակցությունը Թեմա 6՝
Հետխորհրդային քաղաքի և քաղաքաբնակի հարաբերությունը: Սերունդների
բնականոն
կեցությունը
և
քաղաքային
տարածքի
տրամաբանական
կազմակերպումը: Թեմա 7՝ Թամանյանական Երևանի <<արևային>> կերպարը:
Հետխորհրդային Երևանի կերպավորումը: Հյուսիսային պողոտայի և
<<Կասկադի>> տարածական միջավայրի կազմակերպումը: Թեմա 8՝ Ներկայիս
հասարակության առանձնահատկություններն ու քաղաքային տարածքի
կազմակերպման հիմնախնդիրները: Համաշխարհայնացումն ու ժամանակակից
քաղաքաշինական գործընթացները Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1107/M03. Քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը. համաշխարհային պատմության ուրվագիծը. քաղաքակրթությունների դասակարգումը և այն դիտարկել տարբեր քաղաքակրթությունների տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
4. կիմանա հինարևելյան ռազմաբյուրոկրատական քաղաքակրթություններ
/պալատական քաղաքակրթություններ/. հասարակական կառույց, պետական-քաղաքական կառույց, մշակույթ (Հին Եգիպտոս, Միջագետք,
Հնդկաստան, Չինաստան, Պարսկաստան, Հրեաստան),
5. կհասկանա Անտիկ պոլիսային քաղաքակրթությունը և դրա տիպաբանությունը. հասարակական-քաղաքական կառույց, գաղափարախոսությունը, մշակույթ (Հին Հունաստան. Աթենք, Սպարտա, Հին Հռոմ),
6. կկարողանա տիպաբանել Միջնադարյան քաղաքակրթության տիպաբանությունը. հասարակական-պետական կառույց, գաղափարախոսություն, մշակույթ. (Բյուզանդիա, Արևմտյան Եվրոպա, Արաբական աշխարհ):
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը. համաշխարհային պատմության ուրվագիծը. քաղաքակրթությունների դասակարգումը: Թեմա 2՝ Հինարևելյան ռազմաբյուրոկրատական քաղաքակրթություններ /պալատական քաղաքակրթություններ/. հասարակական կառույց, պետականքաղաքական կառույց, մշակույթ (Հին Եգիպտոս, Միջագետք, Հնդկաստան, Չինաստան, Պարսկաստան, Հրեաստան): Թեմա 3՝ Անտիկ պոլիսային քաղաքակրթությունը և
դրա տիպաբանությունը. հասարակական-քաղաքական կառույց, գաղափարախոսությունը, մշակույթ (Հին Հունաստան. Աթենք, Սպարտա, Հին Հռոմ): Թեմա 4՝
Միջնադարյան քաղաքակրթության տիպաբանությունը. հասարակական-պետական կառույց, գաղափարախոսություն, մշակույթ. (Բյուզանդիա, Արևմտյան Եվրոպա, Արաբական աշխարհ): Թեմա 5՝ Համաշխարհային կրոններ. Բուդդայականություն, Քրիստոնեություն, Իսլամ: Թեմա 6՝ Միջնադարյան այլափոխությունը. Վերածնունդ, Ռեֆորմացիա: Թեմա 7՝ Արևմուտքը հեղափոխությունների
ժամանակաշրջանում. Անգլիական բուրժուական հեղափոխություն Ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն: Թեմա 8՝ Ինդուստրիալ հասարակությունների
ձևավորումը: Թեմա 9` Հյուսիսամերիկյան լոկալ քաղաքակրթությունը Արևմտյան քաղաքակրթության կոնտեքստում. Անգլիայի հյուսիսամերիկյան գաղութների Անկախության պատերազմը /1775– 1783/: Թեմա 10՝ Ռուսական քաղաքակրթությունը: Ռուսաստանի պատմական զարգացման առանձնահատկությունները: Թեմա 11՝ Միավորման գործընթացը Եվրոպայում 19-րդ դարում և եվրոպական ինտեգրացիան 20-րդ դարում: Թեմա 12՝ Քաղաքակրթությունները և աշ-
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խարհի վերաբաժանման խնդիրը. Թեմա 13` Քաղաքակրթությունների փոխներգործությունը պոստինդուստրիալ դարաշրջանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M04. Միջմշակութային հաղորդակցություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է միջմշակութային փոխշփումների ինտենսիվացման և աճի արդի միտումների պայմաններում արդյունավետ հաղորդակցման գործընթացներին խոչընդոտող մշակութային ֆենոմենների, մասնավորապես վերբալ ու ոչ վերբալ հաղորդակցության միջոցների, դրանց հիմքում ընկած մշակութային և կենսաբանական գործոնների և հաղորդակցման լավարկման հնարավորությունների վերաբերյալ գիտելիքների ծանուցումն է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ի՞նչ է միջմշակութային հաղորդակցությունը, ի՞նչ մոդալություններով և ուղեփողերով է այն իրականացվում, ի՞նչ ազդեցություն
ունի մշակույթը այդ եղանակների ու միջոցների կիրառման վրա,
2. կհասկանա միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացում դրսևորվող հիմնական խոչընդոտները, մշակութային առանձնահատկությունները, ինչպես նաեւ դրանց հաղթահարման հնարավորությունները,
3. կկարողանա նկարագրել միջմշակութային հաղորդակցության գործընթացը և էությունը, կկարողանա ճանաչել ու գնահատել հաղորդակցության ժամանակ հանդես եկած խոչընդոտները եւ կառաջարկի լուծման
արդյունավետ միջոցներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հաղորդակցության էությունը եւ սահմանումը: Հաղորդակցության
կառուցվածքը: Միջմշակութային հաղորդակցության սահմանումը: Թեմա 2՝
Վերբալ եւ ոչ վերբալ հաղորդակցություն: Ոչ վերբալ հաղորդակցության տեսություններ: Թեմա 3՝ Մշակույթի դերը հաղորդակցության մեջ եւ հաղորդակցության մշակութային էությունը: Թեմա 4՝ Հաղորդակցության չափումներ: Թեմա 5՝
Հաղորդակցության խոչընդոտներ եւ լավարկման մոդելներ: Թեմա 6՝ Հաղորդակցման առանձնահատկությունները տարբեր մշակույթներում: Թեմա 7՝ Ոչ
վերբալ հաղորդակցության գնահատման կարողություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M05. Հայաստանի ազգային փոքրամասնությունների մշակույթը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ներկայացնել «ազգային
փոքրամասնություն» հասկացության էթնիկական, սոցիալական, մշակութային,
քաղաքական, իրավական բնութագրերը, «ազգային փոքրամասնություններ»
էթնո-սոցիալական միավորի գոյատևման պատմական ու ընթացիկ պայմանները, օրինաչափությունները, ինչպես նաև դրանց շուրջ ընթացող միջազգային
զարգացումները: Առարկայի ներկայացման տրամաբանությունը կազմված է այն
սկզբունքով, որպեսզի քննարկվեն նախ հարցի շուրջ գոյություն ունեցող տեսական ընդանրացումները, ապա՝ ազգային փոքրամասնությունները Կովկասյան
տարածաշրջանում, ապա՝ Հայաստանի Հանրապետությունում և նրանց ինքնության պաշտպանությանն ուղղված պետական քաղաքականությունն ու ազգային
փոքրամասնությունների համայնքների գործունեությունը, և վերջում՝ ազգային
փոքրամասնությունների եվ նրանց բնութագրող առանձին բաղադրիչների
իրավական պաշտպանության ներկայիս գործընթացները /մասնավորապես Եվրոպայի Խորհրդի կողմից ընդունված համաձայնագրերը, այդ թվում` Ազգային
փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության շրջանակային կոնվենցիան, Փոքրամասնությունների լեզուների պաշտպանության Եվրոպական
Խարտիան, ինչպես նաև Հաագայի, Լունդի, Վարշավայի և Կոպենհագենի` ԵԱՀԿ քննարկումների նյութերը եվ եզրակացություններ/ հանձնարարականները/:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կծանոթա ազգային փոքրամասնությունների առաջացման-ձևավորման
պատմա-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային եվ իրավական պատճառներին, քննարկվում են պատճառներից յուրաքանչյուրից
բխող էթնո-մշակութային հետևանքները, ինչպես նաև բազմէթնիկ հասարակություններում վարվող ազգային քաղաքականությունների բազմազանությունն ու դրա հետևանքները ազգային փոքրամասնությունների էթնո-քաղաքական ու մշակութային-հասարակական վարքի ընտրության վրա,
2. կիմանա «Ազգային փոքրամասնություն» հասկացության գիտական,
իրավական և մշակութային սահմանումները և չափումները, ազգային
փոքրամասնությունների առաջացման պատճառների և ձևերի բազմազանությունը, նրանց գոյատևման ու զարգացման մեխանիզմները, ազգային փոքրամասնությունները Կովկասում և Հայաստանի հանրա-
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պետությունում, ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ կիրառվող քաղաքական մոդելները, ազգային փոքրամասնությունների ինքնության ձևերը և դրանց դրսևորումները, ազգային փոքրամասնությունների
շուրջ միջազգային իրավական նորմերի զարգացումները և դրանց
կիրառությունը Հայաստանի հանրապետության օրինակով,
3. կհասկանա մշակութային և էթնիկական բազմազանության դրսևորումները, բազմէթնիկ հասարակությունների էթնո-մշակութային և քաղաքական առանձնահատկությունները, “ազգային փոքրամասնությունների”
հանդեպ ժամանակակից միջազգային քաղաքականության տեսությունները, այդ քաղաքականության կիրառման ձևերն առհասարակ, Հայաստանի հանրապետությունում` մասնավորապես,
4. կկարողանա ինքնուրույն կողմնորոշվել ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ կիրառվող քաղաքականության հարցերում, օգտվել տեղեկատվական և վերլուծական աղբյուրներից և կատարել վերլուծություններ, փորձագիտական խորհրդատվություն իրականացնել, իր իմացությունները կիրառել վարչական և հանրային աշխատանքային ոլորտներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ «Ազգային փոքրամասնություն» հասկացության շուրջ գոյություն
ունեցող իրավական և ակադեմիական սահմանումները, ազգային փոքրամասնությունների որակական ու քանակական ցուցանիշները: Ազգային փոքրամասնությունների ձևավորման բազմազանությունը եվ օրինաչափությունները:
Ազգային փոքրամասնությունը բազմէթնիկ եվ մենէթնիկ հասարակությունում:
Ազգային փոքրամասնության ինքնության ինքնագիտակցության ձևերը եվ
մակարդակները /սոցիալական, մշակութային, քաղաքական/ եվ դրա պատճառները: Ազգային փոքրամասնությունը քաղաքային եվ գյուղական բնակավայրերում, դիսպերս եվ հոծ բնակությունը: Թեմա 2՝ Ազգային փոքրամասնությունները որպես պետությունների ազգային քաղաքականության սուբյեկտ:
Պետության/պետությունների ազգային քաղաքականությունը, ազգային փոքրամասնությունների ինտեգրումը կամ մեկուսացումը: Ազգային փոքրամասնությունները որպես քաղաքացիներ եվ որպես սոցիալական կամ էթնիկական
համայնք: Օտարներ-յուրայիններ: Թեմա 3՝ Ազգային փոքրամասնությունները
Կովկասում: Ազգային փոքրամասնությունները Հյուսիսային Կովկասում,
Ադրբեջանի և Վրաստանի հանրապետություններում: Ազգային փոքրամասնության ինքնության պաշտպանության սոցիալ-մշակութային հնարավորությունները: Թեմա 4՝ Հայաստանի Հանրապետության ազգային փոքրամասնությունները: Ձևավորման պատմությունը, ժողովրդագրական շարժընթացը, մշակութային առանձնահատկությունները, հասարակական ինստիտուտները/: Թեմա 5՝
Ազգային փոքրամասնությունների պաշտպանության
միջազգային զարգացումները: Ազգային փոքրամասնությունների լեզվական, կրթական, մշակութային, քաղաքական եվ քաղաքացիական, լրատվական եվ դատաիրավական
իրավունքների զարգացումները: Միջազգային իրավունքի ներդրումը երկրներում: Թեմա 6՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականությունը ազգային
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փոքրամասնությունների հանդեպ: Ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ
քաղաքականությունը Հայաստանի հանրապետության պետական կառավարման համակարգում: ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների կրթական, մշակութային, լեզվապահպանական, ինֆորմացիոն, իրավական եվ փաստական
հնարավորությունները: ՀՀ ազգային փոքրամասնությունների էթնիկ կառույցների գործունեությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M06. Կրոնը և ծեսը մշակույթի համակարգում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում կրոնի որպես ամբողջական
մշակութային համակարգի մասին: Գիտելիքներ հաղորդել կրոնի հիմնական
բաղադրամասերի /ծես, առասպել, խորհրդանիշ, պաշտամունք, հավատք, կրոնական ինքնություն, կրոնական պրակտիկա/ և իրենց մշակութային զանազան
դրսևորումների մասին: Պատկերացում ստեղծել աշխարհում և Հայաստանում
արդի կրոնական զարգացումների մշակութաբանական ասպեկտների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կծանոթանա կրոն և ծես հասկացությունների հիմնական մշակութային
դրսևորումների հետ,
2. կունենա պատկերացում կրոնի որպես մշակութային համակարգի
մասին:
3. կտեղեկանա աշխարհում և Հայաստանում արդի կրոնական զարգացումների մշակութաբանական ասպեկտներին:
4. Կտեղեկանա կրոնի մշակութաբանական ուսումնասիրման և
վերլուծման արդի տեսական սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Առարկայի հիմնական հասկացությունները, խնդիրը և նպատակը:
Թեմա 2՝ Աշխարհընկալման կրոնա-առասպելաբանական ասպեկտները: Թեմա
3՝ Կրոնական մտածելակերպը, գաղափարախոսությունը և արժեքների համակարգը: Թեմա 4՝ Կրոնի հասարակական և անհատական ասպեկտները: Թեմա 5՝
Կրոնական պրակտիկաները: Թեմա 6՝ Կրոնի խորհրդաբանությունը: Թեմա 7՝
Կրոնը և ինքնությունը: Թեմա 8՝ Կրոնը և հասարակական գործընթացները:
Թեմա 9՝ Աշխարհի հիմնական /ավանդական/ կրոների մշակութային առանձ-
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նահատկությունները: Թեմա 10՝ Նորաստեղծ և մարգինալ կրոների մշակութային
առանձնահատկությունները: Թեմա 11՝ Կրոնական գործընթացները ժամանակակից Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M07. Էթնոսոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել ներկա պայմաններում
էթնոսոցիոլոգիական գիտության արդիականությունը գիտական իմացության
համակարգում և կիրառական խնդիրների ոլորտում գնալով աճում է, քանի որ
այն սոցիալական երևույթների ուսումնասիրությանը ոչ միայն ցուցաբերում է
պատմական մոտեցում և փորձում է ուրվագծել դրա զարգացման հետագա հեռանկարները, այլև էթնոմշակութային գործոնի նշանակությունը և դերը՝ գնալով
կարևորվում է հասարակության կառուցվածքի, բնակչության զբաղվածության և
միջէթնիկ շփումներում ու փոխհարաբերություններում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կծանոթանա էթնոսոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկային և
օբյեկտին՝ բացահայտելով սոցիալական գործընթացները տարբեր էթնիկ
միջավայրերում
և էթնոմշակութային հիմնախնդիրները սոցիալական
խմբերում,
2. կիմանա էթնոմշակութային գործոնի նշանակությունը և դերը գնալով
կարևորվում է հասարակության կառուցվածքի, բնակչության զբաղվածության և միջէթնիկ շփումներում ու փոխհարաբերություններում,
3. կտեղեկանա էթնիկ հանրույթի սոցիալական կառուցվածքին և շարժունության տեմպերին, միջպետական և ներպետական միգրացիաներին,
լեզվական վարքագծին, էթնիկ ինքնագիտակցությանը, ստերեոտիպերին,
ներէթնիկ համերաշխությանը և անհանդուրժողականությանը, միջէթնիկ
հարաբերություններին,
միջմշակութային
փոխառնչություններին
և
կողմնորոշումներին, միջմշակութային դիստանցիային,
միջէթնիկական
կոնֆլիկտներին, նացիոնալիզմի հիմնախնդիրներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էթնոսոցիոլոգիան որպես գիտություն: Թեմա 2՝ Էթնոսոցիոլոգիական հետազոտության իրականացման մեթոդաբանություն և մեթոդոլոգիա:
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Թեմա 3՝ Էթնիկ հանրության տեսական հարցերը էթնոսոցիոլոգիայում: Թեմա 4՝
Էթնիկ հանրույթների զարգացման էթնոքաղաքական և էթնոժողովրդագրության
սոցիալական տեսանկյունները: Թեմա 5՝ Հասարակության սոցիալական կառուցվածք և շարժունություն, դրանց էթնոմշակութային առումները: Թեմա 6՝ Էթնիկ
հանրույթների համագործակցության և զարգացման սոցիալմշակութային հիմնախնդիրները: Թեմա 7՝ Էթնոլեզվական վարքագծի սոցիալական բնութագիրը:
Թեմա 8՝ Էթնիկ հանրույթների սոցիալհոգեբանական հիմնախնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M08. Մշակութային ժառանգություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ
մշակութային ժառանգության սահմանումների, նրա բաղկացուցիչների, հիմնարար դերակատարումների, մշակութային ժառանգության մասին միջազգային
պայմանագրերի, ՀՀ օրենսդրության և մասնագիտական քննությունների վերաբերյալ:
Ուսանողին քաջատեղյակ դարձնել ասպարեզի միջազգային փորձին ու
Հայաստանի քաղաքականությանն այս ասպարեզում, ներկայացնել ընդունված
պրակտիկաները, ծրագրերը, ձեռքբերումներն ու ձախողումները:
Կներկայացվեն ինքնության, մշակութային իմիջի և ժառանգության փոխկապակցվածության խնդիրները, ինքնության և պահպանության փոխկապակցվածությունը, մշակութային ժառանգության հանդեպ ոտնձգությունն, բռնայուրացման մեթոդներն ու պրակտիկաները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
4. կկարողանա ինքուրույն ներկայացնել մշակութային ժառանգության
վերաբերյալ միջազգային և հայրենական գիտական պատկերացումները,
5. կունենա համապարփակ գիտելիքներ համաշխարհային
ժառանգության ցուցակների, դրանց կազմման սկզբունքների,
ընտրության չափանիշների, հայկական հուշարձանների ներգրավման
պատմության, ներկա վիճակի ու հեռանկարների վերաբերյալ,
6. կկարողանա ինքնուրույն` ըստ ընդունված չափանիշների նկարագրել և
ներկայացնել հայ մշակութային ժառանգության էական դրսևորումները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Մշակութային ժառանգության բնորոշումները և եզրերը. ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի բնորոշումը, ՀՀ օրենսդրական ակտերի բնորոշումները, սոցիո-մշակութային բնորոշումը: Թեմա 2՝ Մշակութային ժառանգության բաղկացուցիչները.
անշարժ-շարժական, նյութական-ոչ նյութական և այլն: Պատմա-մշակութային
ժառանգության դասակարգման փորձերը: Թեմա 3՝ Օրենսդրական դաշտը:
Թեմա 4՝ Գործառական դաշտը. օգտագործում և պահպանություն: Տեղեկատվական դաշտը։ Թեմա 5՝ Հայաստանի մշակութային ժառանգության ներկա
ֆիզիկական վիճակը, հետազոտության և հաշվառման վիճակը, ներկայացման
ձևերը: Մշակութային ժառանգության թվայնացման վիճակն ու խնդիրները:
Թեմա 6՝ Ինքնությունը և մշակութային ժառանգությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M09. Ժամանակակից հայ ինքնություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ժամանակակից հայ ինքնության հետ առնչվող հիմնախնդիրներին: Հասու դարձնել ազգի և ազգայնականության ժամանակակից տեսություններին (Է. Գելներ, Բ. Անդերսոն, Է. Հոբսբաում), ազգերի հանդեպ պրիմորդիալիստական (անդրենածին) և կոնստրուկտիվիստական մոտեցումներին: Նաև ներկայացնել ազգային ինքնության կերտման
և հաստատման չորս մոդելները, հայոց ազգի ընտանեկան առանձնահատկությունները, վաղմիջնադարյան ազգաստեղծ հայ «կոնստրուկտիվիստների» վարկածը, հայկական ոսկե դարի վերածնունդը և ազգային ինքնության փոխանցման
հարցը, Ճգնաժամը և ինքնության ձևափոխումները, լեզվի և ինքնության, նաև
կրոնի և ինքնության փոխառնչությունները, հայոց հայրենիքի և սփյուռքի հարցը,
տրանսազգի ժամանակակից հասկացությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կունենա պատկերացում ծամանակակից հայ ինքնության հասկացության և սահմանների մասին,
2. կծանոթանա ազգային ինքնության ուսումնասիրման ոլորտում կիրառվող նոր մոտեցումներին,
3. ծանոթ կլինի ազգային ինքնության կերտման և հաստատման չորս մոդելներին և հայոց ազգի ընտանեկան առանձնահատկություններին,
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4.

պատկերացում կունենա վաղմիջնադարյան ազգաստեղծ հայ «կոնստրուկտիվիստների» վարկածի մասին,
5. ձեռք կբերի նորովի հայացք օտար և սեփական մշակույթի և ինքնության
հանդեպ` ազգային ինքնության ոլորտում ժամանակակից մոտեցումների լույսի ներքո:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ազգային ինքնության կերտման և հաստատման չորս մոդելները:
Թեմա 2՝ Անվանման և վերանվանման ազգային ռազմավարությունները: Թեմա
3՝ Մայրենի լեզուն և ինքնությունը: Թեմա 4՝ 1700-ամյա հեթանոս հայ-քրիստոնյաները: Թեմա 5՝ Ազգ. հայ ազգայնականության վաղնջակության հարցը: Թեմա 6՝
Ավանդույթ և ինքնություն: Թեմա 7՝ Արխայիկ մշակույթը ժամանակակից կերպարանքով: Թեմա 8՝ Ազգի առաջնորդը. առաջին մարդու առասպելաբանությունը: Թեմա 9՝ Ղարաբաղյան շարժումը մշակութաբանի տեսակետից: Թեմա
10՝ Ղարաբաղյան հակամարտությունը. պայքար զուգաչափության և անզուգաչափության համար: Թեմա 11՝ Չհիշե'լ հուշարձանը. պայքար հիշողության և
հուշարձանների դեմ: Թեմա 12՝ Թանգարանը որպես ինքնության հայելի և գեներատոր: Թեմա 13՝ Մեկ ազգ` բազմաթիվ մշակույթներ: Թեմա 14՝ Հայերը Արևելքի և Արևմուտքի միջև:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M10. Քաղաքականություն և մշակույթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ներկայացնել մշակութային և քաղաքական համակարգերի փոխառնչակցության հիմնահարցը, իր երեք հարթություններում` մշակութային, հասարակական և քաղաքական: Առարկայի դասավանդման առանցքային խնդիրն ուսանողին գիտելիքների հաղորդումն է այն
հիմնական հասկացությունների մասին, որոնք առանցքային դեր ունեն մշակույթ
ու քաղաքականություն առաջին հայացքից միմիանցից օտար ու ինքնուրույն համակարգերի միջև փոխադարձ կապերի ձևավորման և փոխպայմանավորվածությունը վերարտադրելու գործում: Քաղաքական համակարգը դիտելով որպես
մշակութային երևույթ, ներկայացվում է մշակութային համապատասխան տիպի
ազդեցությունը հասարակական տիպի ձևավորման և հասարակականինը` քաղաքական տիպի ձևավորմանը: Այդ պատճառով առանձնակի կարևորություն է
տրվում քաղաքական համակարգ, քաղաքական ու քաղաքացիական մշակույթ
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հասկացություններին, ինչպես և հասարակական համագործակցության ու համակեցության հիմնահարցերի լուսաբանմանը: Առանձնահատուկ խնդիր է արդի
գլոբալ մշակութային և քաղաքական փոխակերպումների հիմնահարցերի մասին
գիտելիքների և դրանք վերլուծելու մեթոդաբանական հմտությունների ուսուցանումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կստանա մշակութաբանական և քաղաքագիտական այն հիմնարար հասկացությունների մասին գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են այս երկու
համակարգերի փոխադարձությունը ու կապերը ընկալելու համար,
2. կստանա մշակույթի և քաղաքականության փոխհարաբերակցության
բնույթի, ձևերի ու դրսևորումների մասին համակողմանի գիտելիքներ,
3.կընկալի մշակույթի հասարակության ինստիտուցիոնալիզացիոն գործառույթի ոչ միայն հասարակագիտական, այլև մշակութաբանական ու մարդաբանական տեսանկյունները,
4. կընկալի մշակույթի համակարգաստեղծ գործառույթը, որն ընկած է նաև
քաղաքական համակարգերի ձևավորման հիմքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքականության ու մշակույթի փոխկապվածությունն ուսումնասիրող գիտակարգերը և քաղաքական մարդաբանության առանձնահատուկ
դերը դրանում: Թեմա 2՝ Քաղաքական համակարգ հասկացությունը, դրա բաղադրիչներն ու տիպերը, ձևավորման և զարգացման փուլայնությունը մշակութաբանության տեսանկյունից: Թեմա 3՝ Իշխանություն և մշակույթ: Թեմա 4՝ Մշակութային կապիտալի. Մշակությին դիապազոնի և փոխանակային հարաբերությունների փոխադարձ կապվածության հիմնախնդիրը: Թեմա 5՝ Բազային, կայուն և փոփոխական արժեքների դերը քաղաքական համակարգերի տիպերի
առաջացման գործում: Թեմա 6՝ Մարդակենտրոն ու խմբակենտրոն մշակութային
տիպերը որպես քաղաքական համակարգերը պայմանավորող գործոն: Թեմա 7՝
Մշակույթի դերը անհատի հոգեբանական տիպերի ձևավորման վրա և դրա
ազդեցությունը քաղաքական համակարգերի ձևավորման գործում: Թեմա 8՝ Հասարակական համագործակցության մեխանիկական, օրգանական և վերացական
տիպերի ազդեցությունը քաղաքական համակարգի ձևավորման գործում: Թեմա
9՝ Հարկադիր ենթակայական, կոնֆլիկտային, մրցակցային և համագործակցային համակեցության ձևերի քաղաքական ազդեցությունը: Թեմա 10՝ Քաղաքական
համակարգերի տիպերն ու տիպաբանության արդի սկզբունքները Թեմա 11՝
Քաղաքական մշակույթի տիպերն ու տիպաբանության հիմնական սկզբունքները
Թեմա 12՝ Մշակույթ, էթնոս, պետություն: Բազմաէթնիկ ու մոնոէթնիկ համակարգեր: Ազգ-էթնոս և ազգ-պետություն հասկացության արդի մեկնաբանությունները Թեմա 13՝ Մշակութային հեղափոխությունը և դրա քաղաքական տեսանկյունները: Թեմա 14՝ Գլոբալիզացիայի մշակութային և քաղաքական տեսանկյունները. Մոդեռնիստական ու պոստմոդեռտնիստական տեսանկյուններ: Թեմա
15՝ Պոստմոդեռնիզմը մշակույթում և քաղաքականության մեջ: Թեմա 16՝ Պոստմոդեռնիզմը մշակույթում և քաղաքականության մեջ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M11. Ժողովրդագրական միտումներն արդի աշխարհում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրոսներին հիմնական պատկերացում հաղորդել ժողովրդագրական գործընթացների` բնակչության վերարտադրության,
սերունդների հերթափոխման, բնակչության աճի տեմպերի ու բնութագրի, ծնելիության, մահացության, ամուսնության, ամուսնալուծության, սեռատարիքային
և ընտանեկան կազմի, միգրացիայի տեսակների, ազգային ու դավանական կազմի փոփոխությունների, ինչպես նաև առավել լայն կիրառում ունեցող ժողովրդագրական գործակիցների մասին: Ծանոթացնել աշխարհի բնակչության ժողովրդագրական արդի ու հետագա միտումներին` դիտարկելով դրանք ըստ առանձին մայրցամաքների, աշխարհամասերի ու երկրների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. բավարար գիտելիքներ կստանան ժողովրդագրություն գիտության
նպատակների ու հիմնախնդիրների, հետազոտման մեթոդների, բնակչության վերարտադրության, տեսակների, կառուցվածքի, ընտանիքի,
էթնիկ ու դավանական կազմի մասին,
2. վիճակագրական տվյալների օգնությամբ նրանք կարող են հաշվարկներ
կատարել ցանկացած երկրի կամ վարչական միավորի, բնակավայրերի
բնակչության բնական ու տարածքային աճի, ծնելիության, մահացության հատուկ ու մասնակի գործակիցները որոշելիս,
3. ընդհանուր պատկերացում կկազմեն նաև աշխարհի տարբեր երկրների
բնակչության ժողովրդագրական գործընթացների առանձնահատկությունների ու օրինաչափությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժողովրդագրությունը որպես գիտություն բնակչության մասին:
Թեմա 2՝ Մարդահամարներ և բնակչության հաշվառման այլ եղանակներ: Թեմա
3՝ Ժողովրդագրական հիմնական ցուցանիշները: Թեմա 4՝ Բնակչության վերարտադրությունը: Թեմա 5՝ Բնակչության տեղաշարժերը: Թեմա 6՝ Ժողովրդագրական գործընթացները Հայաստանի Հանրապետությունում: Թեմա 7՝ Ժողովրդագրական գործընթացները նախկին Խորհրդային Հանրապետություններում: Թե-
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մա 8՝ Աշխարհի բնակչության ժողովրդագրական արդի միտումները և կանխատեսումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M12. Տուրիզմի մշակույթ և մշակութային տուրիզմ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ
տուրիզմի մշակույթի ձևավորման, զարգացման ընթացքի և առանցքային խնդիրների վերաբերյալ` առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով մեր օրերում
խիստ արդիական հնչեղություն ստացած մշակութային տուրիզմի կազմակերպման և իրականացման հիմնահարցերին: Զբոսաշրջությունը կդիտարկվի նաև
Հայաստանի արդի մշակութային քաղաքականության և տնտեսության զարգացման համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա համապարփակ գիտելիքներ զբոսաշրջության մշակույթի հիմնական հասկացությունների, տիպերի և տեսակների, կազմակերպման
եղանակների և գործունեության մեխանիզմների վերաբերյալ,
2. կծանոթանա նաև մշակութային տուրիզմի առանձնահատկությունների
հետ,
3. զբոսաշրջությունը կդիտարկի իբրև տարածաշրջանի տնտեսության և
մշակույթի զարգացման, ինչպես նաև երկրի մշակութային քաղաքականության իրականացման հեռանկարային ներուժ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատմական ակնարկ` Տուրիզմ. ձևավորումն ու զարգացման ընթացքը: Թեմա 2՝ Զբոսաշրջության նպատակն ու խնդիրները, տիպերն ու
տեսակները, կազմակերպման համակարգը և մեխանիզմները: Թեմա 3` Տուրիզմը մշակութային քաղաքականության համատեքստում: Երկրի մշակութային
կերպարի ձևավորումը: Թեմա 4` Մշակութային տուրիզմը, որպես հումանիտար
և գործարար ոլորտները հատող սահամանային գործունեություն: Թեմա 5՝ Մշակութային տուրիզմն իբրև տարածաշրջանի տնտեսության և մշակույթի զարգացման հեռանկարային ներուժ: Թեմա 6՝ Երկրի մշակույթն իբրև տուրիստական
արտադրանք ներկայացնելու խնդիրը: Մշակութային հուշարձանների և արժեքների շահագործումը տուրիզմի զարգացման դիտանկյունից: Թեմա 7՝ Պատմա-
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մշակութային տարածք, բնական և մշակութային միջավայր, մշակութային
արժեք: Թեմա 8՝ Զբոսաշրջության ինդուստրիան: Ռեսուրսների կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M13. Մարդու էթոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կայուն գիտելիքներ
մարդկային վարքի կենսաբանական հիմնաշերտի, նրա ժառանգաբանական մեխանիզմների և այդ վարքի մշակութային դրսևորումների վերաբերյալ գոյություն
ունեցող գիտական մեթքդների մասին: Ներկայացնել ¦Մարդու էթոլոգիա§` նոր
գիտաճյուղի ձևավորման պատմությունը էվոլյուցիոն հոգեբանության համատեքստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կունենա համապասխան գիտելիքներ մարդկային վարքի այնպիսի
դրսևորումների մասին, ինչպիսիքն են` առաջատարությունը, ագրեսիան,
հանդուրժողականությունը, հույզերը, միմիկան, ժեստերը և այլն,
2. ծանոթ կլինի նրանցից յուրաքանչյուրի էվոլյուցիոն ճանապարհով ձևավորման, զարգացման պատմությանը և մշակութային դրսևորումների
տարբերակվածությանը, կունենա համապատասխան հմտություններ`
մարդկային վարքի վերը թվարկած դրսևորումները խաչամշակութային
մեթոդով համեմատական վերլուծությունների ենթարկելու և իմաստաբանելու:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ «Մարդու էթոլոգիա» գիտաճյուղի և ձևավորումը մարդաբանական
այնպիսի գիտությունների համակարգում, ինչպիսիք են էվոլյուցիոն հոգեբանությունը, սոցիոկենսաբանությունը, բիհեյվիորիզմը, վարքաբանական էկոլոգիան և
վարքաբանական ժառանգաբանությունը: Թեմա 2՝ Մարդկային վարքի ընդհանկանները, որպես ուսումնասիրության հիմնական առարկա, իսկ խաչամշակութային համեմատականը` հիմնական մեթոդ: Թեմա 3՝ Ագրեսիան և հանդուրժողականությունը, որպես համամարդկային ընդհանրական, էվոլյուցիոն հարմարվողականության արդյունք, սոցիալական հարաբերությունների կարգավորիչ և վարքային ամբիվալենտության դրսևորում: Թեմա 4՝ Առաջատարության
(առաջնորդության) երևույթը էվոլյուցիոն, մարդաբանական, մշակութային հա-
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մատեքստերում: Թեմա 5՝ Հույզերի տիպաբանությունը` ուրախություն, զայրույթ,
վախ, զզվանք, տխրություն, զարմանք, արհամարանք: Համամարդկային ընդհանրական դրսևորումները, էվոլյուցիոն զարգացումները: Ինչ է լացը, ծիծաղը և
հորանջը: Թեմա 6՝ Մարդկային ժեստերի դասակարգումները, ընդհանրականները և իմաստային տարբերակվածությունները վերհանված խաչամշակութային համեմատական մեթոդով: Թեմա 7՝ Սեռական վարքի մշակույթը էվոլյուցիոն, մարդաբանական, էթնիկական, միասեռային, տարասեռային դրսևորումներում: Թեմա 8՝ Մանկական վարքաբանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M.14. Մշակութաբանական հետազոտությունների մեթոդաբանությունը (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ է ուսանողներին ծանոթացնել մշակութաբանական
հետազոտությունների հայեցակարգերին, ծրագրի մշակմանը, հետազոտության
տեսակներին, տեղեկատվության հավաքման քանակական և որակական մեթոդներին, մշակութաբանական հետազոտությունների ընտրանքի առանձնահատկությանը, հավաքված տվյալների վերլուծության և ամփոփման աշխատանքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի
մշակութաբանությունում
հետազոտության ծրագրի
կազման ընթացակարգին և մեթոդաբանությանը,
2. կիմանա
մշակութաբանությունում տեղեկատվության հավաքման
քանակական և որակական մեթոդների մասին,
3. կտիրապետի մշակույթի ոլորտում սոցիոլոգիական հարցումների իրականացման հմտություններին,
4. կկարողանա մշակել, դասակարգել, վերլուծել և ամփոփել մշակույթի
տարբեր ոլորտների վերաբերյալ հավաքված տեղեկատվությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մշակութաբանական հետազոտությունների սկզբունքները և
տիպաբանությունը: Թեմա 2՝ Մշակութաբանական հետազոտության ծրագրի
կազմում: Թեմա 3՝ Հետազոտության ընտրանքի ձևավորման առանձնահատկություններ մշակութաբանությունում: Թեմա 4՝ Քանակական մեթոդների առանձնահատկությունները մշակութաբանությունում: Թեմա 5՝ Որակական հետա-
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զոտության մեթոդների առանձնահատկությունները մշակութաբանությունում:
Թեմա 6՝ Ազգագրական հետազոտության մեթոդաբանություն: Թեմա 7՝ Դեպքի և
կենսագրության հետազոտության մեթոդաբանություն: Թեմա 8՝ Խմբային հարցազրույցների մեթոդ: Թեմա 9՝ Դիտարկման մեթոդ: Թեմա 10՝ Գիտափորձի մեթոդ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/M15. Խաչքարային մշակույթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ
խաչքարային մշակույթի բնութագրի, խաչքարի առաջացման, նրա տիպաբանական, ժամանակագրական և պատկերագրական հիմնական դրսևորումների
վերաբերյալ: Աղբյուրագիտական, հնագիտական, պատմա-մշակութային ու
իմաստաբանական քննությամբ վեր հանել և պատճառաբանել ազգային կենսընթացի այն օրինաչափությունները և աշխարհընկալման այն համալիրները, որոնք
պայմանավորել են խաչքարային մշակույթի զարգացումն ու հարատևումը,
ժողովրդի մեջ նրա հանդեպ հատուկ պաշտամունքի ու ակնածանքի սկզբնավորումն ու գոյատևումը: Մանրամասնորեն ներկայացնել խաչքարի կերտման
տեխնիկական գործընթացը, կանգնեցման առիթները, նպատակները և գործառույթները, կանգնեցման և երկրպագության ծեսերը, հորինվածքի կառուցվածքն
ու իմաստաբանությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա
համապարփակ գիտելիքներ խաչքարային մշակույթի
ընդհանրական բնութագրի, նրա ծագման և գոյատևման հարցերի վերաբերյալ,
2. ծանոթ կլինի պատմական Հայաստանի տարբեր աշխարհների խաչքարերի ժամանակագրական-տիպաբանական դասակարգմանը,
3. կունենա համապատասխան հմտություններ` ինքուրույն նկարագրելու
խաչքարային դաշտերը, ներկայացնելու առանձին կոթողի ճարտարապետական-հորինվածքային բնութագիրը, որոշելու նրա մոտավոր ժամանակը, քննել նրա հորինվածքի կառուցվածքն ու ներկայացնել
ընդհանրական խմաստաբանությունը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1՝ Խաչի վաղմիջնադարյան պաշտամունքն ու պատկերագրությունը և
խաչքարի ծագումը. խաչի պատկերագրությունը վաղքրիստոնեական Հայաստանում, առանձին կանգնած կոթողի ավանդական պաշտամունքը, խաչքարի առաջացումը: Թեմա 2՝ Խաչքարի տիպաբանական-ժամանակագրական և պատկերագրական ընդհանուր բնութագիրը, առաջին խաչքարերը (9-10-րդ դարեր), խաչքարային հորինվածքի ինքնուրույն զարգացումը. 11-րդ դարի խաչքարերը, 12-14րդ դարերի խաչքարերը, 15-17-րդ դարերի խաչքարերը: Թեմա 3՝ Խաչքարի
կանգնեցումը և գործառույթը. խաչքարի տեղագրությունը, տեխնիկական կատարման սկզբունքներն ու ձևերը, ծավալային և ձևաբանական լուծումները,
խաչքար կանգնեցնելու շարժառիթները, խաչքար կանգնեցնելու ծեսը, խաչքարի
կանգնեցման հիմնական նպատակները և գործառույթները, խաչքարագործ վարպետը: Թեմա 4՝ Խաչքարային հորինվածքի հիմնական բաղկացուցիչները. խաչը,
խորանը, քիվը, վարդյակը, թռչունները, աշխարհիկ պատկերաքանդակը,
արձանագրությունը: Թեմա 5՝ Խաչքարի հարաբերությունը մշակութային այլ
համալիրներին. խաչքարը և գիրքը, խաչքարը և տաճարը, խաչքարը և տապանաքարը: Թեմա 6՝ Խաչքարային հորինվածքի կառուցվածքն ու ընդհանրական
իմաստաբանությունը. ելնդավոր գիծը և անվերջության պատրանքը, հորինվածքի ընդհանրական կառուցվածքը, ուղղաձիգ և հորիզոնական եռամասնությունը,
իմաստաբանական տարբերակները, առանձին նշանների ու մանրամասների
իմաստաբանությունը: Խաչքարը որպես հայ ինքնության խորհրդանշան. մերօրյա դրսևորումներ: Թեմա 7՝ Գործնական աշխատանք դաշտում. Խաչքարի
նկարագրության (ներառյալ լուսանկարումը, անձնագրավորումը և տվյալների
շտեմարանի ստեղծումը) ու հետազոտության հիմնական սկզբունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

8.Մագիստրոսական ծրագիր՝
§Սփյուռքագիտություն¦
0003/M01. Ռուսաստանի և հարակից երկրների հայ համայնքները( 3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-րդկիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է մագիստրոսներին ներկայացնել Ռուսաստանի և
հարակից
երկրների
/Վրաստան,
Ադրբեջան,
Ուկրաինա,
Բելոռուս,
Մերձբալթյան ևՄիջինԱսիայի հանրապետություններ և հարակից տարածքներ/
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հայկական համայնքների առաջացման, զարգացման, նրանց հասարակականքաղաքական,
տնտեսական,
հոգևոր-մշակութային,
կրթական
կյանքի
պատմությունը: Նպատակն է վերհանել ստվար հայբնակչություն ունեցող այս
երկրների հայ համայնքների համայնքային-հասարակական, բարեգործական
կազմակերպությունների ազգանպաստ գործունեությունը սկզբնավորումից
մինչև ժամանակակից շրջանը, համայնքի դերակատարությունը միջպետական
հարաբերություններում:
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գիտելիքներ կունենան ռուսահայ և հարակից երկրների հայկական
համայնքների ձևավորման պատմության և առանձնահատկությունների
վերաբերյալ,
2. կտիրապետեն

համայնքների

տնտեսական,

մշակութային,

հոգևոր-

կրթական ձեռքբերումներին,
3. կըմբռնեն հայկական համայքների ու տարածաշրջանների այլ էթնիկ
խմբերի միջև եղած և առկա փոխհարաբերությունները,
4. կհասկանան

Ռուսաստանի

հայկական

համայքների

զարգացման

օրինաչափությունները ցարական, խորհրդային և հետխորհրդային
ժամանակագրական փուլերում,
5. ընդհանրական կարողություններ կունենան հայկական համայնքների
պատմական զարգացման, տեղաբաշխման շրջանների, թվաքանակի և
դրա աճի դինամիկայի, գրագիտության, խառնամուսնությունների և այլ
գործընթացների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Համայնքների ձևավորումը Ռուսաստանում, Արևմտյան Ուկրաինայում
/Լեհաստան/: Թեմա 2. Հայկական համայնքները Ղրիմում և Պովոլժիեում: Թեմա
3. Հայկական համայնքները Դոնում և Սևծովյան շրջանում: Թեմա 4. Հյուսիսային
Կովկասի /Մոզդոկ, Ղզլար, Սուրբ Խաչ, Արմավիր ևն/ հայկական համայնքները:
Թեմա 5. Մոսկվայի և Սանկտ-Պետերբուրգի հայկական համայնքները: Թեմա
6.Վիրահայ համայնքի սկզբնավորումը և ընթացքը: Վրացահայությունը նոր
իրողությունների պայմաններում: Եկեղեցին և մշակութային կյանքը: Թեմա 7.
Հայությունը Արևելյան Այսրկովկասում: Հայերը Ադրբեջանական ԽՍՀ-ում:
Արցախյան ազգային-ազատագրական պայքարը և ադրբեջանահայության
գաղթը:
Թեմա
8.
Հայկական
համայնքները
խորհրդային
հանրապետություններում. Հայության թվաքանակն ու տեղաբաշխումը
խորհրդային
հանրապետություններում,
հասարակական
և
հոգևորմշակութային կյանքը: Թեմա 9. Հայկական համայնքները հետխորհրդային
տարածքում. Ռուսաստանի Դաշնություն, Ռուսաստանի հայերի միության
ստեղծումը: Թեմա 10. Հայկական համայնքները Ուկրաինայում, Մոլդովայում և
Բելոռուսում: Թեմա 11. Հայկական համայնքները Միջին Ասիայում: Հայությունը
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Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Թուրքմենիայում, Ղրղզստանում և
Տաջիկստանում.
Հայկական
համայնքների
կազմակերպումն
ու
գործունեությունը: Եկեղեցին և հասարակական կյանքը:
Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշերը
Նախատեսված են 2 ընթացիկ քննություններ /որից մեկը կարելի է անցկացնել
բանավոր/, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը
պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար երկու
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը`5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M02. Արևմտահայերենի արդի վիճակը. հնչյունաբանություն,
բառագիտություն ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է սփյուռքագիտության մագիստրանտներին սովորեցնել
հայերենի երկու գոյավիճակների, մասնավորապես արևմտահայերենի ծագման
և զարգացման հիմքերը, ինչպես նաև ներկայացնել արևմտահայերենի արդի
վիճակը, կրած փոփոխությունները դոմինանտ լեզուների ազդեցությամբ:
Հանգամանորեն
են
ներկայացվում
արևմտահայերենի
հնչյունական
համակարգում
արտասանական
տեղաշարժերը,
բառային
կազմի
փոփոխությունները,
ինչպես
նաև
բայի
լծորդություններում,
սեռի
քերականական կարգում և խնդրառության մեջ զարգացումները:
Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կըմբռնեն արևմտահայերենի ծագման և զարգացման հիմքերը
2. կհասկանան Արևմտահայերենի հնչյունական համակարգը.
3.

ընդհանրական

կարողություններ

կունենան

արևմտահայերենում

պատմական և փոխազդեցական հնչյունափոխությունների վերաբերյալ
Բովանդակություն
Թեմա 1. Արևմտահայերեն և արևելահայերեն. արդի հայերենի երկու
գոյավիճակները: Թեմա 2. Տարբերակների պատմական արմատները և
բարբառային հիմքերը: Անվանումների հարցը: Թեմա 3. Արևմտահայերենն իբրև
սփյուռքի հաղորդակցման լեզու և գերակշիռ (դոմինանտ) լեզուների
ազդեցության հարցը: Լեզվավիճակը Սփյուռքում Հայաստանի անկախացումից
հետո: Թեմա 4. Սփյուռքահայ գաղթօջախներում պայքարը հայապահպանման
համար և լեզվի դերը: Արևմտահայերենի ուղղագրությունը: Բանավեճեր
ուղղագրության հարցի շուրջ: Թեմա 5. Արևմտահայերենի հնչյունական
համակարգը. ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ: Պայթական բաղաձայնների
համակարգը արևմտահայերենում և արևելահայերենում (երկաստիճան և
եռաստիճան): Աճառյանի օրենքը (տեղաշարժ-տեղափոխություն): Պայթական
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բաղաձայնների
հնչյունափոխությունը
արևմտահայերենում
իբրև
միջինհայերենյան երևույթ: Թեմա 6. Ընդհանրական, պատմական և
փոխազդեցական հնչյունափոխությունները արևմտահայերենում և դրանց
համեմատությունը արևելահայերենի հետ: Թեմա 7. Միայն արևմտահայերենին
բնորոշ հնչյունափոխական երևույթներ (երկբարբառներն ու երկհնչյունները
արևմտահայերենում, ը գաղտնավանկը բառասկզբում, ռ-ր հնչյունների
արտասանական
հակադրության
չեզոքացումը,
իւ
երկբարբառի
արտասանությունը): Թեմա 8. Արդի հայերենի բառագանձը, բառապաշարի
արևմտահայերեն շերտը: Թեմա 9. Զուտ արևմտահայերեն բառեր: Առավելաբար
արևմտահայերենին բնորոշ բառեր: Թեմա 10. Արևելահայերեն-արևմտահայերեն
համանուններ, բառակազմական տարբերակներ: Թեմա 11. Բնիկ և փոխառյալ
բառերով նույն հասկացություններն անվանող բառեր, հնչյունափոխականուղղագրական տարբերակներ, գրաբարյան բառերի դիմաց նորագույն բառեր:
Թեմա 12. Վերաբերմունքը օտարաբանությունների նկատմամբ երկու տարբերակներում. օտարամոլություն և մաքրամոլություն: Թեմա 13. Բառապաշարի
գործառական և իմաստային շերտերը երկու տարբերակներում, բարձր ոճի
բառեր և գիտատեխնիկական տերմինաբանություն: Թեմա 14. Բայի չորս
լծորդությունները արևմտահայերենում (ել, ալ, իլ, ուլ): Դերբայները
արևմտահայերենում: Թեմա 15. Բայի սեռը: Բայի կազմությունը և խոնարհումը:
Բայի եղանակները: Սահմանական եղանակի կազմությունը: Ժխտական
խոնարհում: Թեմա 16. Ուղիղ խնդրի ձևավորումը արևմտահայերենում և
արևելահայերենում: Անձի առման բացակայությունը արևմտահայերենում:
Շարադասությունը իբրև քերականական իմաստի դրսևորման միջոց: Ժխտական
դերանունների գործածությունը բայի հետ: Թվականների գործածությունը գոյականների հետ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M03 - Սփյուռքի տիպաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ , 1-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
մագիստրանտներին
ներկայացնել
ժամանակակից սփյուռքերին առնչվող հիմնական տեսությունները և
հայեցակարգրերը,
ինչպես
նաև
տրամադրել
համապատասխան
մեթոդաբանություն
դրանց
ուսումնասիրության,
տիպաբանության
և
համեմատական վերլուծության համար: Մյուս կողմից՝ դասընթացը միտված է
ուսանողներին հաղորդել փաստական տվյալներ «հայրենիք-սփյուռք-ընդունող
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երկիր» ժամանակակից հարաբերությունների մասին՝ հիմնվելով այլ
ժողովուրդների և երկրների օրինակների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները
1. կկարողանան նկարագրել և համեմատել սփյուռքագիտությունում
ճանաճում ստացած հիմնական տեսություններն ու հայեցակարգերը,
2. սահմանել
սփյուռքերի
տիպաբանությանն
առնչվող
հիմնական
մոտեցումները, տարբեր չափորոշիչների հիման վրա դասակարգել գոյություն
ունեցող սփյուռքերը՝ այն թվում նաև հայկական Սփյուռքը,
3. քննարկել և համեմատել տարբեր սփյուռքերի ազդեցությունը հայրենիքի և
ընդունող երկրի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի վրա,
ինչպես նաև զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի և հայկական Սփյուռքի և այլ
երկների միջև:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1.
Սփյուռքագիտությունը
որպես
ժամանակակից
միջառարկայական ուղղություն. ծագումը և հիմնախնդիրները։ Թեմա 2.
«Սփյուռք» հասկացության պատմական էվոլյուցիան և ժամանակակից
ընկալումները: «Սփյուռք» հասկացության գիտական սահմանումները։ Թեմա 3.
«Սփյուռք» հասկացության գիտական սահմանումները։ Թեմա 4. Սփյուռքերի
առաջացման հիմնական պատճառները. «վանող» և «ձգող» գործոններ։ Թեմա 5.
Սփյուռքերի
առաջացումը,
կայացումը,
զարգացումը
և
վախճանը
պայմանավորող
ժամանակակից
գործոններ:
Թեմա
6.
Սփյուռքերի
տիպաբանությունը.
արդի
սփյուռքագիտությունում
առկա
հիմնական
մոտեցումների քննարկում։ Թեմա 7. Աղետի հետևանքով ձևավորված սփյուռքեր
(աֆրիկյան, հայկական, հրեական): Թեմա 8. Կայսերական և աշխատանքային
սփյուռքեր (բրիտանական և հնդկական): Թեմա 9. Առևտրական և մշակութային
սփյուռքեր (չինական և կարիբյան): Թեմա 10. Սփյուռքերի տիպերը ըստ
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների կարգավորման մոդելների։ Թեմա 11.
Սփյուռքերի
տիպերը
ըստ
հյուրընկալող
երկրներում
կիրառվող
ռազմավարությունների: Թեմա 12. Սփյուռքերը միջազգային հարաբերությունների
ժամանակակից համակարգում. գործոն, թե՞ գործիք:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M04. Հայկական գաղթավայրերը հին և միջին դարերում (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-րդկիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
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Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել հայկական գաղթավայրերի
պատմությանը՝ձևավորումից մինչև ՄեծԵղեռնը (1915-1922 թթ.): Ցույց տալ
գաղթականության առաջացման պատճառները, գաղթականության հիմնական
ուղիներն ու հանգրվանները: Բացատրել ետևանքները և ուսումնասիրել
ձեռքբերված արդյունքները ու դրանց նշանակությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, թե երբ են ձևավորվել հայկական գաղթավայրերը և թե ինչ
նշանակություն
են
ունեցել
հայոց
պատմության
հոլովույթում
բռնագաղթերը(դեպորտացիա),
արտագաղթերը(միգրացիա),
վտարանդիություն(էմիգրացիա) որպես հայկական գաղթականության
առաջացման ձևեր:
2. կհասկանա, որ դեռևս վաղ միջնադարից սկսյալ, ամենատարբեր
պատճառներով, հայության հոծ զանգվածներ ստիպված են եղել հեռանալ
բնօրրանից և բնակություն հաստտաել նախ հարևան(Պարսկաստան,
Բյուզանդիա,
Վրաստանևայլուր)
և
ապա
հեռու
երկրներում:
Կհասկանանաև, որ Հայոց ամբողջական պատմությունը դա միմիայն
Հայոց հայրենիքում բնակվող հայության պատմությունը չէ, այլ նաև
գաղթավայրերում բնակվող հայերի, այստեղից էլ՝«Հայ ժողովրդի
պատմություն եզրը:
3. կկարողանա գաղթավայրերի պատմության ուսումնասիրության հիման
վրա ամբողջական պատկերացում կազմել հայության անցյալի և ներկայի
վերաբերյալ, որը կարող է օգտակար լինել նրա գիտական
հետաքրքրասիրությունները պատշաճ մակարդակի վրա դնելու գործում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գաղթականության առաջացման պատճառները: Բռնագաղթեր և
արտագաղթեր: Գաղթականության ուղիները, հիմնական կենտրոնները: Թեմա 2՝
Հայ բնակչության գաղթը Բյուզանդիա: Հայազգի նշանավոր քաղաքական,
զինվորական, մշակութային ու կրոնական գործիչները: Հայերի դերը
Բյուզանդիայի պատմության մեջ: Թեմա 3՝ Հայկական գաղթավայրերը
Վրաստանում: Հայ-վրացական մշակութային, կրոնական ու քաղաքական
հարաբերությունները: Հայերի դերը Վրաստանի տնտեսության ու մշակույթի
զարգացման գործում: Թեմա 4՝Պարսկաստանի հայկական գաղթավայրերը:
Հայերը Պարսկաստանի
հասարակական-քաղաքական, հեղափոխական,
տնտեսական ու մշակութային կյանքում: Թեմա 5՝ Հայկական գաղթավայրերը
Ռուսաստանում: Հայերը հին Ռուսիայի տնտեսական ու առևտրական
հարաբերություններում: Մոսկովյան Ռուսիայի հայկական գաղթավայրերը:
Հայկական բնակավայրերը Ռուսաստանի հարավում (Նոր Նախիջևան,
Գրիգորիոպոլիս, Արմավիր, Ղզլար և այլն): Ռուսաստանի հայկական
գաղթավայրրեի դերը հայ ազատագրական շարժման պատմության մեջ: Թեմա 6՝
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրների հայկական գաղթավայրերը (Սիրիա,
Լիբանան, կիպրոս, Իրաք, Երուսաղեմ, Եգիպտոս, Հնդկաստան): Թեմա 7 ՝
Թուրքիայի հայկական գաղթավայրերը:Կ. Պոլսի Հայոց պատրիարքարանի
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ստեղծումը: Հայերը Օսմանյան կայսրության տնտեսական ու մշակութային
համակարգում: Կ. Պոլիսը որպես հայկական մշակույթի կենտրոն: Մեծ Եղեռնը և
հայության հմաընդհանուր կոտորածներն ու բռնագաղթը: Թեմա 8՝ Արևելյան
Եվրոպայի հայկական գաղթավայրերը (Լեհաստան, Ռումինիա, Հունգարիա,
Բուլղարիա, Ղրիմ և այլուր): Հայերի մասնակցությունը նշված երկրների
մշակութային, տնտեսական, ռազմական կյանքին, նրանց մասնակցությունը
ազատագրական և հեղափոխական շարժումներին: Թեմա 9՝ Արևմտյան
Եվրոպայի երկրների
հայկական գաղթավայրերը(Ֆրանսիա, Իտալիա,
Հոլանդիա, բելգիա, Անգլիա և այլուր): Հայկական տպագրությունը Վենետիկում և
Ամստերդամում (Հակոբ Մեղապարտ, Ոսկան Երևանցի): Թեմա 10՝ Ամերիկայի
հայկական գաղթավայրերը (ԱՄՆ, Արգենտինա, Բրազիլիա): Թեմա 11 ՝Սփյուռքի
առաջացումը: Սփյուռքահայ առաջին կենտրոնները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M05. Հայ եկեղեցին և սփյուռքում(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ինկիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի
կարևորությունն
այն
է,
որ
«սփյուռքագիտություն»
մասնագիտության համ արանհրաժեշտ է տեսական և գործնական գիտելիքների
համադրում գաղթօջախ և եկեղեցական համայնք հարաբերությունների հիման
վրա:
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հայ եկեղեցու գործունեությունը
սփյուռքահայ համայնքներում: Դասընթացի միջոցով սփյուռքագետին տալ
բանալի սփյուռքահայ համայնքի ներքին կյանքի մեջ թափանցելու և
ուսումնասիրելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. ձեռք կբերի գործնական գիտելիքներ գաղթօջախ և եկեղեցական
համայնք հարաբերությունների մասին
2. կիմանա սփյուռքահայ համայնքներում հայ եկեղեցու գործունեության
մասին
3. կհասկանա սփյոուռքահայ համայքներում հայ եկեղեցու դերի մասին
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Առարկայի բնույթը, կառուցվածքը, ընդգրկման ժամանակային
սահմանները, աղբյուրները: Թեմա2՝Հայ եկեղեցու և սփյուռքահայ համայնքների
փոխադարձ կապի տեսություն: Սփյուռքահայ գաղթօջախների և հայ
եկեղեցական թեմերի ձևավորման պատմության ներածություն: Գաղթավայրը
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եկեղեցական կառույցի ձևավորման պատճառ, եկեղեցական կառույցի
ձևավորումը գաղթավայրի ընդլայնման ու զարգացման ազդակ: Թեմա3՝Եկեղեցիգաղթօջախ կապի մեխանիզմը համայնքի հարատևման երաշխիք: Եկեղեցու
դերը համայնքի կրթամշակութային, ինչպես նաև տնտեսական ու վարչական
ինքնավարության մեջ: Եկեղեցին և սփյուռքահայ համայնքների մշակութային
գործունեության
համազգային
արդյունքները:
Թեմա4՝Սփյուռքահայ
գաղթավայրերի և եկեղեցական թեմերի ձևավորման պատմության վաղ փուլերը:
Իրանի հայ գաղթավայրերը և եկեղեցին (IV– X\/դդ.): Բյուզանդական
կայսրության հայ գաղթօջախները և եկեղեցին (\/I–XIդդ.): Անեցիների
արտագաղթի հետևանքները և եկեղեցին: Թեմա5՝ Կաթողիկոսական և
եպիսկոպոսական աթոռների դեգերումները հայկական գաղթուղիներում (XIXVդդ.):
«Գաղթավայր-եկեղեցականթեմ-կաթողիկոսարան–կենտրոնաձի
պետություն» անցումները Կիլիկիայում: Թեմա 6՝ Երուսաղեմի Հայոց
Պատրիարքարանը և պաղեստինահայ գաղութը: Մշակութային կապերը մայր
երկրի հետ: Թեմա 7՝ Կ.Պոլսի Հայոց Պատրիարքարանը և պոլսահայ գաղութը:
Նոր մշակութային մայրաքաղաքը: Թեմա 8՝Նոր Ջուղայի և նրա թեմական
իշխանության
հոգևոր-մշակութային
ու
քաղաքական-տնտեսական
ազդեցությունը մայր երկրի հասարակական կյանքում: Թեմա9՝Ռուսաստանի
հայոց գաղթօջախները և հայ եկեղեցու վարչաթեմական նոր կառուցվածքը (XVIII
- XIX դդ.): Ազգային – եկեղեցական ու հոգևոր- մշակութային կյանքի նոր
կենտրոնները՝Թիֆլիս, Ղրիմ, Նոր Նախիջևան, Մոսկվա, Ս. Պետերբուրգ,
Աստրախան, Բեսարաբիա, Լվովևայլն: ՄայրԱթոռՍ. Էջմիածինը և հայկական
միասնական հոգևոր –մշակութային դաշտըՍփյուռքում:Մշակութային կենտրոն
և ծայրամաս» հարաբերության պատմական ընթացքը և վերջնական
կարգավորումը: Հայ ազգային կրոնական ինքնության միասնականությունը և
հայ ազգային – մշակութային ինքնության երկվությունը: Երկու գրական
հայերենների ձևավորման վարչաքաղաքական և ազգային – եկեղեցական
նախադրյալները: Երկու լեզվական ենթամշակույթները և հայ ժողովրդական
ենթամշակույթը
սփյուռքահայ
գաղութներում:
Թեմա
10՝Սփյուռքահայ
գաղութների
նոր
աշխարհագրությունը
և
հայ
եկեղեցին
Առաջին
աշխարհամարտից հետո: Նոր գաղութները և վարչաթեմական նոր
կառուցվածքը XX դարում: Թեմա 11՝Եղեռնը որպես սփյուռքահայերի վերջին
սերունդների նոր սկիզբ: Արդի սփյուռքահայերի ինքնությունը և եկեղեցին: Թեմա
12՝Սփյուռքըևհայ
եկեղեցին
Երկրորդ
աշխարհամարտից
հետո:
Հայրենադարձությունը և հայ եկեղեցին: Երկու կաթողիկոսական աթոռների
հարաբերությունները Սփյուռքում: Թեմա 13՝Հովվական այցեր սփյուռքահայ
համայնքներ: Կաթողիկոսական այցերի պատմությունից:
Թեմա 14՝Եկեղեցին
որպես մշակութային կամուրջ սփյուռքահայ գաղութի և հայրենիքի միջև:
Սփյուռքը որպես մշակութային կամուրջ մեծ աշխարհի և հայրենիքի միջև: Թեմա
15՝Հայոց արտագաղթի նոր միտումներ (XXI դ.): Եկեղեցաշինությունն իբր և
գաղթօջախի ինքնագիտակցման և ինքնակազմակերպման նշան:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M06. Արևելահայ-արևմտահայ գրական առնչությունները ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-րդկիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Այս դասընթացի նպատակն է ներկայացնել արևմտահայ - արևելահայ գրական
աղերսները: Այն անդրադառնում է հատկապես հայաստանյան գրականության
հետ սփյուռքահայ գրականության ունեցած կապերին ու հարաբերություններին,
բացահայտում է գրականության տեղն ու դերը սփյուռքահայ կյանքի
կազմակերպման գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.կհասկանա արևմտահայ - արևելահայ գրական աղերսները
2.կիմանա սփյուռքահայ կյանքում գրականության տեղի ու դերի մասին
3.ձեռք կբերի գիտելիքներ սփյուռքահայ և հայաստանյան
գրականության կապերի մասին
Բովանդակություն
Թեմա 1. Արևմտահայ գրականության ձևավորումը 19-րդ դարի I կեսին. Ղ.
Ալիշան, Մ. Պեշիկթաշլյան: Գրականության քաղաքացիականությունը: Թեմա 2.
Հ.
Պարոնյանը
երգիծաբան:
Երգիծանքի
առանձնահատկությունները:
Քաղաքական երգիծանքի ձևավորումը: Թեմա 3. Պ. Դուրյանի պոեզիան իբրև
արևմտահայ բանաստեղծական մտածողության ձևավորման հիմք: Մարդու
ներաշխարհային տատանումների բացահայտումները: Դուրյանի ավանդները
բանաստեղծական մտքի զարգացման հետագա ընթացքի վրա: Թեմա 4.
Արևմտահայ ռեալիստական գրականության ձևավորումը 19-րդ դարի 80-ական
թթ.: Արփ. Արփիարյանի գեղագիտական ընդհանրացումները: Արփիարյանի
ստեղծագործության լույսն ու ստվերը: Գրիգոր Զոհրապի վիպագրության
թուլությունը:
Զոհրապը
նովելիստ:
Կյանքի
ճշմարտացիության
և
գեղարվեստական
ճշմարտության
ներդաշնությունը
նովելներում:
Հոգեբանական բացահայտումների գեղարվեստական արժեքը: Թեմա 5. Տ.
Կամսարականի, Տ. Չյոկյուրյանի, Թլկատինցու և Լ. Բաշալյանի նովելների
ընդհանրություններն ու տարբերությունները: 80-ականների գրականության
ընդհատումը,
դրա
պատճառները:
Արևմտահայ
վեպը:
Զոհրապի,
Կամսարականի Երուխանի վեպերի ընդհանրությունները: Դրանց լույսն ու
ստվերը: Արևմտահայ վեպի չկայացման պատճառները: Թեմա 6. Արևելահայ
վեպի կայացումն ու ավանդները: Ալ. Շիրվանզադեն Տ. Կամսարականի վեպի
մասին: Նար-Դոսի վիպաշխարհի յուրահատկությունները: Երուխանի նովելների
յուրահատկությունները: Ռեալիզմի, նատուրալիզմի և սիմվոլիզմի յուրօրինակ
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համադրությունները: Երուխանը փոքր, աննշան մարդկանց հոգեկերտվածքի
տարեգիր: Թեմա 7. Արևմտահայ բանաստեղծության վերազարթոնքը 20-րդ դարի
սկզբին: Դ. Վարուժանի մուտքը: Բանաստեղծական նոր մտածողության
ձևավորման ընթացքը: Վաղվան գրականության որոնումները: Արևելահայ
պոեզիայի բարձրացումը: Հովհ. Թումանյանի և Ավ. Իսահակյանի մուտքը:
Առնչությունները արևմտահայ բանաստեղծության հետ: Թեմա 8. Դ. Վարուժանի
պոեզիան զարգացման ընթացքի մեջ: Ցեղային նկարագրի որոնումները: 189496թթ. փոքր եղեռնի
հետևանքները
գրական մտածողության վրա:
Բանաստեղծական մտքի կաշկանդումները: Դ. վարուժանը և հեթանոսական
գրական շարժումը: Հեթանոս երգեր: Թեմա 9. Սիամանթոյի բանաստեղծությունը:
Անսովոր երևակայության և մտքի ներդաշնակումները: Աղետավոր գալիքի
կանխագուշակումները: Բանաստեղծի դրաման: Ռ. Սևակի գրական
ժառանգությունը: Հայրենասիրական երգերի յուրահատկությունները: Սիրո
գիրքը: Թեմա 10. Մ. Մեծարենց: Անհատը և ժամանակը: Ցավի և կենսասիրության
հայտնությունները: Կյանքի և մահվան առեղծվածի լուծումները: Լուսաբաղձությունն իբրև կեցության իմաստավորում: Գրական ոճի խնդիրը: Վ. Տերյանի
հայտնությունը: Գրական ոճի խնդիրը: Մ. Մեծարենցի և Վ. Տերյանի
բանաստեղծությունը
համեմատության
մեջ:
Թեմա
11.
Ինտրայի
խոհափիլիսոփայությունը: Նիցշե և Ինտրա ներաշխարհային անդրադարձներն
իբրև անհատի և հասարակության փոխհարաբերության հայտնություն:
Նոճաստանի խորհուրդը: Թեմա 12. Եր. Օտյանն իբրև պարոնյանական
երգիծաբանության շարունակող: Սոցիալական և քաղաքական երգիծանքի
յուրահատկությունները: Հեղափո-խականության և կուսակցականության
օտյանական մեկնությունները: Թեմա 13. Լ. Շանթի գրականությունը:
Բանաստեղծական որոնումները: Արձակը: Գրական ուղղության խնդիրը:
Թատերգությունը: Պատմական միջավայրն իբրև միջոց արդիականության
խնդիրները ներկայացնելու համար: Մարդկային էության հավերժական
արժեքների հայտնությունն ու բացահայտումները: Լ. Շանթի ստեղծագործության
գեղարվեստական արժեքը: Թեմա 14. Արևմտահայ գրականության ընդհատումը
Մեծ եղեռնի պատճառով: Սփյուռքի ձևավորումն ու տարածվածությունը:
Գրական ավանդների շարունակության խնդիրը: Արևմտահայ հերոսը
Սփյուռքում: Համաստեղի և Մնձուրու գրական աշխարհը: Ավետյաց և կորուսյալ
աշխարհները համեմատության մեջ: Կարոտախտի գրականություն: Թեմա 15. Հ.
Օշական գրողը: Ծակ պտուկը վեպը իբրև արևմտահայ վեպի կատարելացում:
Հոգեբանական էտյուդների արվեստը` հոգեկերտվածքների հայտնության միջոց:
Համաստեղի, Մնձուրու և Օշականի գրականությունն իբրև արևմտահայ
գրականության շարունակություն: Թեմա 16. Հ. Օշականի և Նար-Դոսի վեպերի
համեմատական քննությունը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M07. Սփյուռքի հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունները( 3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդկիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացը նպատակ ունի ներկայացնել Սփյուռքի հասարակականքաղաքական
կազմակերպությունները,
դրնաց
գործունեությունը
և
առնչությունները Հայաստանի հետ: Դասընթացի ընթացքում կներկայացվի
սփյուռքի բարեգործական, երիտասարդկան, մշակութային և գիտակարթական
կառույցների, հայրենակցական միությունների, ռազմահայրենասիրական
կազմակերպությունների ո ւհայկական լոբբիստական կառույցների (սփյուռքի
կուսակցությունները ներկայացվում են առանձին դասընթացով) ստեղծման
պատմությունը, հայանպաստ և հայապահպան գործունեությունը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացնանցնելուցհետոմագիստրոսները
1. կիմանան
սփյուռքի
հասրակական-քաղաքական
կառույցների
պատմությունը,
գործունեության
հիմնական
ուղղությունները,
ձեռքբերումները, համագործակցությունը Հայաստանի հետ, կծաոթանա
խնդիրներին և մարտահրավերներին, որոնք ծառացած են այսօր
սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների առջև:
2. Կկարողանա համակողմանիորեններ կայացնել և վերլուծել սփյուռքի
հասրակական-քաղաքական կառույցների գործունեության հիմնական
ուղղություններն ու նպատակները, նրանց անցած ուղին և
ձեռքբերումները:
Բովանդակություն
Թեմա 1.Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը և նրա
գործունեությունը: Թեմա 2.Գալուստ Կյուլպենկյան հիմնարկությունը և նրա
բարեգործական
գործունեությունը:
Թեմա
3.
Հայ
օգնության
միությունը
և
նրա
գործունեությունը:
Թեմա 4. Հայ օգնության ֆոնդի բարեգործական գործունեությունը: Թեմա 5.
Համազգային հայ կրթական և մշակութային միությունը:Թեմա 6. Թեքեյան
մշակութային միությունը: Թեմա7.“Նորսերունդ” մշակությին միությունը: Թեմա
8.Սփյուռքի Երիտասարդական և մարզական կազմակերպությունները. Հայ
մարմնակրթականը նդհանուր միությունը, հայ մարմնամարզական միություն,
հայ երիտասարդաց ընկերոկցություն Թեմա 9. Ռուսաստանի հայերի միությունը:
Համաշխարհային հայկական կոնգրեսը:
Թեմա 10.Սփյուռքում գործող
հայրենակցական միությունները և նրանց հայապահպան գործունեությունը:
Թեմա
11.Սփյուռքյան
ռազմաքաղաքական
կազմակերպությունները
(Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ): Թեմա 12. ՀՅԴ Հայ դատի
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հանձնախումբը և նրա լոբբիստական գործունեությունը: Թեմա 13.Ամերիկայի
հայկական համագումարը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M08.Սփյուռքը արդի փուլում(3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդկիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ծանոթացնել արդի Սփյուռքի հիմնախնդիրներից մի քանիսին: Ժամանակակից Սփյուռքում առկա են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք տարբեր պատճառներով լուծում չեն ստացել,
սակայն որոնք շարունակում են հուզել Սփյուռքի հասարակական-քաղաքական
շրջաններին: Ինչպես օրինակ եկեղեցական պառակտումը, ազգային միասնական ճակատի բացակայությունը, կուսակցությունների և տարբեր կազմակերպությունների երկփեղկվածությունը և վերջապես Հայրենիք - Սփյուռք հարաբերությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա այսօր Սփյուռքում առկա հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարման կամ լուծման հնարավոր տարբերակները,
2. կհասկանա, որ Սփյուռքը դա միատարր, միակազմ հասարակություն չէ,
որ այն բաժանված է ոչ միայն սերնդային ու ծագումնաբանական
ընդհանրություններով, այլ նաև ժամանակաշրջանով,
3. կկարողանա դասընթացի յուրացման արդյունքում ճիշտ կողմնորոշվել
Սփյուռքի ժամանակակից պատմության հարցերի լաբիրինթոսում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արդի Սփյուռքի կազմավորումը. հայերի տեղաբաշխումը ժամանակակից աշխարհում: Թեմա 2՝Սփյուռքահայ հիմնական գաղթավայրերը` Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Սիրիա, Լիբանան, Իրան, Գերմանիա, Թուրքիա և այլն: Թեմա 3՝ Եկեղեցին արդի Սփյուռքում: Թեմա 4՝Կուսակցությունները և հասարակական կազմակերպությունները: Թեմա 5՝ Մշակութային խնդիրները: Թեմա
6՝ Հայ Դատի համար պայքարը և դրա հանձնախմբերը: Թեմա 7՝Հայրենիք –
Սփյուռք հարաբերությունները: Թեմա 8՝Սփյուռքի հեռանկարը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M09. Սփյուռահայ կրթական կյանքը (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդկիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Կրթությունը մարդու զարգացման, ազգային գոյատևման, ինքնության և
մարդկային առաջընթացի գրավականն է: Այն արժեքավոր նյութ է Սփյուռքի
պատմության համապարփակ ուսումնասիրության համար, քանի որ օտար
միջավայրում, պահպանելով հոգևոր արժեքները, մասնավորապես՝ գիրն ու
գրականությունը, ազգային առանձնահատկությունները, հայկական դպրոցները
կարողացան գոյատևել ու զարգանալ՝ հավատարիմ մնալով իրենց բարձր
առաքելությանը՝ ապահովել երիտասարդ սերնդի հայեցի կրթությունն ու
դաստիարակությունը:
1. Դասընթացը ներառում է հետազոտության, ինչպես նաև վերլուծական
հմտությունների զարգացում:
2.

Ուսանողներին

իրազեկել

Սփյուռքի

հայկական

կրթօջախների

ձևավորման համար անհրաժեշտ հիմնական նախադրյալները:
3.

Տեղեկանալ Սփյուռքում եկեղեցիներին կից ու նրանց հովանավորությամբ
բացված առաջին հայկական դպրոցների մասին, պատրաստել համառոտ
զեկուցումներ առանձին դպրոցների վերաբերյալ:

4.

Տիրապետել

Սփյուռքի

դրվագներին,

ծանոթ

կրթօջախների
լինել

առանձին

կարևոր

ու

դպրոցների

նշանակալից
վերաբերյալ

մենագրական աշխատություններին և հոդվածներին:
5.

Առարկայի հիմնական խնդիրը ազգապահպանության գործում Սփյուռքի
հայկական դպրոցների տեղն ու դերը ճիշտ ներկայացնելն է:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը `
1. կիմանա Սփյուռքի հայկական դպրոցների դերն ու նշանակությունը
հայապահպանման գործում,
2. կարողանա համակողմանիորեն ներկայացնել եկեղեցու և հայկական
դպրոցների սերտ կապն ու ծառացած մարտահրավերները,
3. հստակպատկերացնի
սփյուռքահայ կրթական համակարգի էական
խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝Հայ կրթական կյանքի հասարակական, քաղաքական և մշակութային
նախադրյալները Սփյուռքում: Թեմա2՝Հայեցի կրթության և դաստիարակության
խնդիրները
Սփյուռքում.
ընտանիք,
լեզու,
եկեղեցի:Թեմա3՝Հայկական
կրթօջախների
սփռման
աշխարհագրությունը:Թեմա4
՝Մշակութային
տարբերությունները և փոխազդեցությունները կրթական համակարգում:
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Թեմա5՝ Հայ կրթական կյանքը Ռուսատանի Դաշնությունում և ԱՊՀ մյուս
երկրներում. Մեկօրյա դպրոցներ: Թեմա 6՝Հայ կրթական կյանքը Հյուսիսային
Ամերիկայի երկրներում և ԱՄՆ-ում:
Թեմա7՝Հայ կրթական կյանքը
ԼատինականԱմերիկայի երկրներում և Եվրոպական տարածաշրջանում: Թեմա
8՝Հայ կրթական կյանքը Մերձավոր արևելյան տարածաշրջանում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M10. Ազգային փոքրամասնությունների իրավական կարգավիճակը (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին առավել խորությամբ ներկայացնել
ազգային
փոքրամասնությունների
ծագման
պատճառները,
ազգային
փոքրամասնությունների դասակարգումը և դրանց միջազգային-իրավական և
ներպետական պաշտպանության համարժեք մեխանիզմները հատկապես այն
պետություններում, որոնցում բնակվում են մեր հայրենակիցները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե որոնք են ազգային փոքրամասնությունների իրավական
կարգավիճակին
անդրադառնալու
նպատակադրումները,
վերջիններիս իրավական կարգավիճակի հետազոտությունից ակնկալվող արդյունքները, տարբեր պետությունների մոտեցումների հետ
համադրման հեռանկարները,
2. կհասկանա ազգային փոքրամասնությունների ծագումնաբանության,
վերջիններիս դասակարգման և դրա հիման վրա՝ ազգային
փոքրամասնությունների իրավունքների ինչպես միջազգայինիրավական, այնպես էլ ներպետական պաշտպանության համարժեք
կառուցակարգերը,
դրանցից
յուրաքանչյուրի
կիրառման
առանձնահատկությունները,
3. կծանոթանա աղբյուրագիտական վերլուծություն և սինթեզի մեթոդիկայի, իչպես նաև իրավահամեմատական մեթոդաբանության հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1 Ազգային փոքրամասնությունների հասկացությունը Թեմա 2 Ազգային
փոքրամասնությունների հիմնախնդիրը իրավական ուսմունքների պատմության
մեջ Թեմա 3 Ազգային փոքրամասնությունների առաջացման պատմական
նախադրյալները Թեմա 4 Ազգային փոքրամասնությունների միջազգային
իրավական հիմնախնդիրները Թեմա5 Ազգային փոքրամասնությունների
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հիմնախնդիրները ԱՊՀ երկրներում Թեմա 6 Ազգային փոքրամասնությունների
հիմնախնդիրները եվրոպական երկրներում և ԱՄՆ-ում Թեմա 7 Ազգային
փոքրամասնությունների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0003/M11 - ՀՀ-Սփյուռք հարաբերությունների արդի փուլը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 1 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացը նպատակ ունի ներկայացնել Հայաստան-Սփյուռք
գործակցության արդի փուլը, դրա բնութագրական կողմերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները
1. կիմանան Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների արդի փուլի
սկզբնավորման պատմությունը, հարաբերությունների զարգացման ընթացքը,
առանձնահատկությունները, առաջնահերթությունները, համագործակցության
հեռանկարներն ու խնդիրները:
2. կտիրապետեն Հայաստան-Սփյուռք քաղաքական, տնտեսական,
մշակութային հարաբերությունների, հոգևոր առնչությունների, արցախյան
պատերազմին սփյուռքահայության մասնակցության և համահայկական
կազմակերպությունների
գործունեության
վերաբերյալ
անհրաժեշտ
գիտելիքների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Ներածություն. Հայաստան-Սփյուռք գործակցությունը 19181988թթ.
(պատմական
ակնարկ):
Թեմա
2.
Հայաստան-Սփյուռք
հարաբերությունների արդի փուլի սկզբնավուրումը 1988-1991 թթ.: Թեմա 3.
Սփյուռքի հայկական կազմակերպությունների հաստատումը ՀՀ-ում և նրանց
գործունեությունը: Թեմա 4. Արցախյան շարժումը, որպես ազգային
ինքնիշխանության համար պայքարի գործընթացի սկիզբ և Հայկական սփյուռքը:
Սփյուռքահայերի մասնակցությունը արցախյան պատերազմին: Թեմա 5.
Սփյուռքի բարեգործական առաքելությունը ՀՀ-ում անկախ պետության
կայացման ընթացքում: «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ: Թեմա 6.
Սփյուքյան կապիտալի ներդրումը ՀՀ-ում և Հայրենիք-Սփյուռք տնտեսական
հարաբերությունները: Թեմա 7. Հայաստան-Սփյուռք մշակութային կապերը
արդի փուլում: Թեմա 8. Հայաստան-Սփյուռք գիտակրթական կապերը
հարաբերությունների արդի փուլում: Թեմա 9. Հայկական սփյուռքի հոգևորկրոնական կազմակերպությունների առնչությունները ՀՀ հետ անկախության
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տարիներին: Թեմա 10. Հայաստան-Սփյուռք խորհրդաժողովները: Թեմա 11.
Համահայկական կառույցի ստեղծման ջանքերը: Համահայկական «Ազգային
խորհրդի» ստեղծման հիմնահարցեր: Թեմա 12. ՀՀ սփյուռքի նախարարության
ստեղծումը: «Հայաստան-սփյուռք գործակցության զարգացման հայեցակարգը»:
Թեմա
13.
Հայրենադարձության
խնդիրը
Հայրենիք-Սփյուռք
հարաբերությունների արդի
փուլում: Թեմա 14. Հայկական սփյուռքի
համայնքները
ներկա
փուլում:
Հայկակն
սփյուռքի
փոխակերպումը
(տեղաշարժեր, նոր համայնքների ձևավորման գործընթաց. Պատճառները և
հետևանքները): Թեմա 15. Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները Արցախի և
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հարցում: Թեմա 16.
Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունների զարգացման հեռանկարներն ու նոր
հնարավորությունները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M12. Ցեղասպանությունների պատմություն (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն է ներկայացնել տարբեր ժամանակաշրջաններում և
աշխարհի տարբեր հատվածներում տեղի ունեցած ցեղասպանությունների
պատմությունը:Առարկան նպատակ ունի նաև ներկայացնելու ճանաչված և
չճանաչված ցեղասպանությունները։Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու այսպես
կոչված ներքին ցեղասպանությունների խնդրին, որոնցից որոշները ներկայումս
ճանաչվել
են
որպես
հանցագործություն
մարդկության
դեմ`
ցեղասպանություն։Առարկայի հիմնական խնդիրը ցեղասպանությունների,
դրանց բնորոշ գծերի ու «Ցեղասպանություն հանցագործության կանխարգելման
և դրա համար պատճի կոնվենցիա»-յի ներկայացումն է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. իմանա«ցեղասպանություն» հասկացությունը և բնորոշումները,
2. կարողանահամակողմանիորեն ներկայացնել ցեղասպանությունների
պատմությունը և բնորոշ գծերը,
3. հստակ պատկերացնիցեղասպանություն երևույթը և «Ցեղասպանություն
հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատճի կոնվենցիա»յի սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Ցեղասպանություն
հասկացությունը:
Թեմա
2՝
«Ցեղասպանություն հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժի
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կոնվենցիա»-ն։ Թեմա 3՝ Հայոց ցեղասպանության` օսմանյան կայսրության
պետական
քաղաքականության
առաջին
փուլը։
Թեմա
4՝
Հայոց
ցեղասպանության` օսմանյան կայսրության պետական քաղաքականության
երկրորդ փուլը։ Թեմա 5՝ Հայոց ցեղասպանության` քեմալական Թուրքիայի
պետական քաղաքականությունը։ Թեմա 6՝ Հայերի ցեղասպանությունը
Սումգայիթում: Թեմա 7՝ Հայերի ցեղասպանությունը Բաքվում: Թեմա 8՝
Հրեաների ցեղասպանությունը: Թեմա 9՝ Ցեղասպանությունները Նախկին
Հարավսլավիայի տարածքում: Թեմա 10՝ Ցեղասպանությունները Ամերիկայում:
Թեմա 11՝ Ցեղասպանությունները Ասիայում (Կամբոջիա): Թեմա 12՝
Ցեղասպանությունները Աֆրիկայում (Ռուանդա, Սուդան)։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M13. Սփյուռքի հայ քաղաքական կուսակցությունների պատմություն
(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ներկայացնել հայ
ավանդական
կուսակցությունների`
Դաշնակցության,
Ռամկավարի
և
Հնչակյանի գործունեությունը, նրանց դիրքորոշումները համահայկական
նշանակություն ունեցող կարևոր հիմնահարցերում, ինչպես նաև նրանց միջև
ծավալված միջկուսակցական պայքարը Սփյուռքի համայնքներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները
1.կիմանան կուսակցությունների վերաբերմունքը Խորհրդային Հայաստանի
նկատմամբ
և
նրանց
դիրքորոշումը
Հայկական
հարցում,
կուսակացությունների մոտեցումները Սփյուռքի համայնքների ապագայի
ու համասփյուռքյան կառույցի ստեղծման հարցերում;
2.կտիրապետեն կուսակցությունների գործունեության ռազմավարությանն ու
մարտավարությանը Սփյուռքում և Հայաստանում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Սփյուռքի կուսակցությունների դիրքորոշումները Խորհրդային
Հայաստանի նկատմամբ: Թեմա 2. Սփյուռքի կուսակցությունների դիրքորոշումները Հայկական հարցում: Թեմա 3. Սփյուռքի կուսակցությունների դիրքորոշումները հայկական համայնքների հետագա գոյության և համասփյուռքյան
միասնական կառույցի ստեղծման հիմնահարցերում: Թեմա 4. Սփյուռքի կուսակցությունների պայքարը ազգային խորհրդանիշների շուրջ: Թեմա 5. Սփյուռքի
կուսակցությունների պայքարը Հայ առաքելական եկեղեցու շուրջ: Թեմա 6.
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Սփյուռքի
ավանդական
կուսակցությունների
վերաբերմունքը
և
գործունեությունը հայրենադարձության հարցում: Թեմա 7. Սփյուռքի
ավանդական կուսակցությունների վերաբերմունքը և գործունեությունը
Խորհրդային Հայաստանի հետ համագործակցության սերտացման: Թեմա 8.
Սփյուռքի կուսակցությունների հովանու տակ գործող հասարակական կառույցների գործունեությունը մինչև Հայաստանի անկախացումը: Թեմա 9. Սփյուռքի
կուսակցությունների դիրքորոշումը Հայաստանի անկախացման գործընթացում,
նրանց մոտեցումները Արցախյան պատերազմի ու հակամարտության
կարգավորման հարցերում:Թեմա 10. Սփյուռքի կուսակցությունների վերադարձը Հայաստան և նրանց մասնակցությունը Հայաստանի ներքաղաքական
գործընթացներում: Թեմա 11. Սփյուռքյան կուսակցական կազմակերպությունների գործունեությունը հայապահպանության և Հայաստան-Սփյուռք
կապերի ամրապնդման գործում արդի փուլում: Թեմա 12. Սփյուռքյան
կուսակցությունների և նրանց կից գործող կառույցների գործունեությունը Հայոց
ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման ուղղությամբ: Թեմա 13.
Սփյուռքի կուսակցությունների դիրքորոշումը Հայաստան-Թուրքիա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման հարցում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/B 14 . Սփյուռքի հայկական լրատվամիջոցները ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Հայ պարբերականների պատմության ուսուցումը զգալի ու արժեքավոր
նյութ է ոչ միայն հայոց պատմության և հայ լրագրության վերաբերյալ, այլև
բացառիկ նշանակություն ունի իբրև սկզբնաղբյուր առաջադրվող բազմաթիվ
խնդիրների լուծման հարցում:Դասընթացը ներառում է հետազոտության,
ինչպես նաև վերլուծական հմտությունների զարգացում: Առարկայի նպատակն
է. Ուսանողներին իրազեկել Սփյուռքի լրատվամիջոցների ձևավորման համար
անհրաժեշտ հիմնական նախադրյալները, հստակ պատկերացումներ տալ հայ
մամուլի` աշխարհով մեկ սփռված լինելու պատճառների մասին: Տեղեկանալ
Սփյուռքի լրատվամիջոցների զարգացման տարբեր փուլերին, կազմել առանձին
պարբերականների
մատենագիտություն
և
պատրաստել
համառոտ
զեկուցումներ:Տիրապետել Սփյուռքի լրատվամիջոցների կարևորագույն ու
բախտորոշ դրվագներին, ծանոթ լինել առանձին պարբերականների վերաբերյալ
մենագրական
աշխատություններին,
կարողանալ
ճիշտ
օգտվել
պարբերականներից: Առարկայի հիմնական խնդիրը համաշխարհային
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տեղեկատվական դաշտում Սփյուռքի հայկական լրատվամիջոցների տեղն ու
դերը ճիշտ ներկայացնելն է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները.
1.Իմանա
Սփյուռքի
հայկական
լրատվամիջոցների
դերն
ու
նշանակությունը հայապահպանման գործում,
2.կարողանա համակողմանիորեն ներկայացնել Սփյուռքի զանգվածային
լրատվամիջոցների զարգացման միտումները,
3. հստակ պատկերացնի լրատվամիջոցների ուղղվածությունը և
շեշտադրված ծրագրային քաղաքականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայկական մամուլի և ցանցային ԶԼՄ-ի դերը Սփյուռքի
զանգվածային լրատվամիջոցների համակարգում: Թեմա 2՝ Հայկական
պարբերականների,
ռադիոժամերի
և
հեռուստաժամերի
հիմնադրման
անհրաժեշտությունը, հասարակական և սոցիալական գործառույթները: Դրանց
դերն ու նշանակությունը հայապահպանման գործում: Թեմա 3՝ Հայկական
լրատվամիջոցների սփռման աշխարհագրությունը: Թեմա 4՝Հայկական
լրատվամիջոցների հաղորդաշարերն ու ծրագրերը` որպես Սփյուռքի
հասարակական-քաղաքական,
գրական-մշակութային
կյանքին
անդրադառնալու և լուսաբանելու միջոց: Թեմա 5՝ Հայկական լրատվամիջոցները
Ռուսատանի Դաշնությունում և ԱՊՀ մյուս երկրներում: Թեմա 6՝ Հայկական
լրատվամիջոցները Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներում և ԱՄՆ-ում: Թեմա 7՝
Հայկական
լրատվամիջոցները
Լատինական
Ամերիկայի
երկրներում,
Ավստրալիայում և
եվրոպական տարածաշրջանում: Թեմա 8՝ Հայկական
լրատվամիջոցները Մերձավորարևելյան տարածաշրջանում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, երկրորդը՝
բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M15-Հայոց
ցեղասպանության
պատմաիրվական հիմքերը (3 կրեդիտ)

հետևանքների

հաղթահարման

Շաբաթական 1 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ներկայացնել ինչպես
Հայոց ցեղա-սպանության հետևանքների հաղթահարման ճանապարհին առկա
հիմնախնդիրները, այնպես էլ դրանց լուծման պատմաիրավական հիմքերն ու
հիմնավորումները:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները
1. կիմանան ցեղասպանության հանցագործության վերաբերյալ
միջազգային իրավական պայմանագրերն ու կոնվենցիաները, Հայկական
հարցին վերաբերող միջազգային իրավական փաստաթղթերի ողջ փաթեթը,
տարբեր երկրների խորհրդարանների և միջազգային կազմակերպությունների
կողմից
Հայոց
ցեղասպանության
ճանաչման
ու
դատապարտման
փաստաթղթերը:
2. կտիրապետեն ցեղասպանության հանցագործությունը դատապարտող
միջազգային-իրավական
նորմերին
ու
դրանց
կիրառման
հնարավորություններին; միջազգային պայմանագրերում Հայկական հարցի
ձևակերպումներին ու դրանցից բխող Թուրքիայի պարտավորությունների ու
պատասխանատվության դրույթներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1.
Ցեղասպանության
հանցագործության
գնահատումը
միջազգային իրավունքում մինչև «գենոցիդ» եզրույթի առաջացումը: Թեմա 2.
«Ցեղասպանություն» («գենոցիդ») եզրի առաջացումն ու շրջանառումը
միջազգային իրավունքում: Ցեղասպանության հանցագործության հանցակազմի
սահմանումը ՄԱԿ-ի 1948թ. կոնվենցիայում: Թեմա 3. Թուրքիայի` որպես
Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ լինելու հիմնահարցը: Թեմա 4. ՀՀ
կողմից Հայոց ցեղասպանության համար պահանջատեր լինելու իրավունքի
հարցն ըստ միջազգային իրավունքի: Թեմա 5. Էթնիկ խմբերի զանգվածային
սպանությունների գնահատման հարցը Հայոց ցեղասպանության կատարման
պահին գործող միջազգային իրավական նորմերի տեսակետից: Թեմա 6.
«Ցեղասպանության կանխարգելման և դրա համար պատժի մասին» ՄԱԿ-ի
1948թ.
կոնվենցիայի
բացերը
և
միջազգային
իրավական
նորմերի
կատարելագործման
խնդիրը:
Թեմա
7.
Հայոց
ցեղասպանության
դատապարտման ու դրա հետևանքների վերացման մարտավարական ու
ռազմավարական քայլերի հաջորդականության խնդիրը: Թեմա 8. Էթնիկ
փոքրամասնությունների
իրավունքների
պաշտպանության
Օսմանյան
կայսրության պարտավորությունը Փարիզի պայմանագրով: Թեմա 9. Հայերի
իրավունքների պաշտպանության Օսմանյան կայսրության պարտավորությունը
Սան-Ստեֆանոյի
ու
Բեռլինի
պայմանագրերով
և
«Մայիսյան
բարենորոգումների» ծրագրի համաձայն: Թեմա 10. Հայերի իրավունքների
պաշտպանության Օսմանյան կայսրության պարտավորությունը 1914թ. ռուսթուրքական պայմանագրով: Հայերի զանգվածային սպանությունների համար
Օսմանյան կայսրության պատասխանատվության հարցը 1915թ. մայիսի 24-ի
Անտանտի տերությունների համատեղ հռչակագրով: Թեմա 11. Հայերի
իրավունքների խախտման փորձերն Օսմանյան կայսրության կողմից ԲրեստԼիտովսկի ու Բաթումի պայմանագրերով, էթնիկ փոքրամասնությունների
իրավունքների պաշտպանության Օսմանյան կայսրության պարտավորությունը
Մուդրոսի զինադադարի հոդվածների համաձայն: Թեմա 12. Հայերի
իրավունքների պաշտպանության և զանգվածային սպանությունների համար
Օսմանյան կայսրության պատասխանատվության հարցը Սևրի պայմանագրի
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համապատասխան հոդվածներով: Հայերի զանգվածային սպանությունների
համար Օսմանյան կայսրության քաղաքական պատասխանատվությունը ըստ
ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի: Սևրի պայմանագրի և ԱՄՆ
նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի հարաբերակցության հարցը: Թեմա
13. Քեմալական Թուրքիայի կողմից հայերի իրավունքների խախտման փորձերն
Ալեքսանդրապոլի,
Մոսկվայի
ու
Կարսի
պայմանագրերով:
Էթնիկ
փոքրամասնությունների
իրավունքների
պաշտպանության
Թուրքիայի
պարտավորությունը Լոզանի պայմանագրի համաձայն: Հայերի իրավունքների
պաշտպանության
տեսակետից
Սևրի
և
Լոզանի
պայմանագրերի
հարաբերակցության հարցը: Թեմա 14. Երիտթուրքերի դատավարության
ընթացքը, մեղադրա-կան եզրակացությունները, հարցաքննությունները և
դատավճիռները: Երիտթուրքերի դատավարության իրավական նշանակությունը
Հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման տեսակետից: Թեմա 15.
Թեհլիրյանի դատական գործը Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու
դատապարտման համատեքստում: Թեմա 16. Հայոց ցեղասպանության
ճանաչման ու դատապարտ-ման գործընթացը եվրոպական երկրների
խորհրդարաններում: Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման
գործընթացը
այլ երկրների
խորհրդարաններում: Թեմա 17. Հայոց
ցեղապանության դատապարտումը միջազգային կազմակերպությունների
կողմից և դրա նշանակությունը: Թեմա 18. Հայոց ցեղասպանության և հրեական
հոլոքոստի
ճանաչ-ման
ու
դատապարտման
գործընթացների
ընդհանրությունները: Հայոց ցեղասպանության և հրեական հոլոքոստի
ճանաչման ու դատապարտման գործընթացների տարբերությունները: Թեմա 19.
Հայոց
ցեղասպանությունը
Հայաստան-Թուրքիա
հարաբերությունների
հաստատման համատեքստում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը`
4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M16. Հայագիտության արդի մարտահրավերները համացանցում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
համացանցում
Հայագիտության
հիմնախնդիրների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունն արդի մարտահրավերներին դիմակայելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.կիմանա համացանցում Հայագիտության արդի մարտահրավերների
հնարավոր ողջ շրջանակը, Հայագիտության արժեքները ներկայացնող հայ-
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կական և հայամետ կայքերի, հակահայկական կայքերի համացանցային
գործունեության պատմությունը,
2.կհասկանա, որ համացանցում Հայագիտության արդի մարտահրավերների
ուսումնասիրությունը տեղեկատվական անվտանգության հայեցակարգի
կարևոր հենակետերից է, ինչպես նաև ազգային անվտանգության
հայեցակարգի տեսանկյունից կարևոր բաղադրիչ մաս,
3.կկարողանա կիրառել համացանցում Հայագիտության արժեքների
ներկայացմանը նպաստող բաղադրիչները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն, Թեմա 2` Ինտերնետ /Interconnected Networks/համացանց /World Wide Web/: Թեմա 3` Համացանցային կայք /Website/: Թեմա
4`Բլոգ-բլոգոսֆերա / blog – blogosphere/: Թեմա 5` Վիկի կայքեր / Wiki Websites/:
Թեմա 6` Սոցիալական ցանցը համացանցում: Թեմա 7` Համացանցի որոնողական համակարգը, կայքերի շտեմարաններ և պորտալներ: Թեմա 8` Տեղեկատվական պատերազմ: Թեմա 9` Քարոզչություն: Թեմա 10` Հայագիտությունը համացանցային քարոզչության դաշտում: Թեմա 11` Հայագիտությունը տեղեկատվական պատերազմի դաշտում: Թեմա 12` Հայոց ցեղասպանության խնդիրը
համացանցում: Թեմա 13` Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը համացանցում: Թեմա 14` Թուրքական և ադրբեջանական կողմերի սեփական պատմությունը կեղծելու փորձերը համացանցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

9. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հայագիտություն»

0003/M01 Գրաբար ( 3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Լեզուն մարդու զարգացման, ազգային գոյատևման, ինքնության և
մարդկային առաջընթացի գրավականն է: Գրաբարը կամ հին հայերենը մեր
լեզվամտածողության հիմքն է: Մեր ազգային լեզվի երկու տարբերակները՝
արևմտահայերենը և արևելահայերենը, սերում են գրաբարից: Այն կարևոր
նշանակություն ունի հատկապես հայագիտության զարգացման արդի փուլում:
Այսօր առավել, քան երբևէ հայ ժողովուրդը, օտար միջավայրում, պահպանելով
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իր հոգևոր արժեքները, ազգային առանձնահատկությունները, կարողացավ
գոյատևել ու զարգանալ՝ հավատարիմ մնալով իր բարձր առաքելությանը՝
ապահովել երիտասարդ սերնդի հայեցի կրթությունն ու դաստիարակությունը ՝
շնորհիվ մայրենի լեզվի:
Դասընթացը ներառում է հետազոտության, ինչպես նաև վերլուծական
հմտությունների զարգացում: Առարկայի նպատակն է.
1. Ուսանողներին իրազեկել գրաբարի՝ որպես գրական լեզվի և նրա
խոսակցական հիմքի մասին,
2. ընկալել և իմանալ գրաբարի լեզվական կանոններն ու քերականական ձևերը,
3. կարողանալ թարգմանել կամ փոխակերպել բնագրային հատվածներ՝ քաղված
գրաբար ինքնուրույն մատենագրությունից և Աստվածաշնչից:
Առարկայի հիմնական խնդիրը գրաբարի գործնական ուսուցումն է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. իմանա գրաբար մատենագրությունը,
2. կարողանա համադրել գրաբարի և աշխարհաբարի լեզվական նույն
իրողությունները,
3. հստակ ընկալի գրաբարյան բառերի իմաստները, ինչպես նաև յուրացնի
հին հայերենին հատուկ քերականական բազմաթիվ ձևեր, ոճեր ու
դարձվածքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գրաբարի այբուբենը, տառերի անվանումը, թվային արժեքը,
արտասանությունը և գործածությունը: Թեմա 2՝ Ձևաբանություն. խոնարհում:
Գրաբարի դերբայները: Բայի եղանակներն ու ժամանակները: Ներկայի հիմքը և
նրանից կազմվող ժամանակները: Սահմանական եղանակի ներկա և անցյալ
անկատար ժամանակները: Ստորադասական եղանակի առաջին ապառնի և
արգելական հրամայական ժամանակային ձևերը: Թեմա 3՝ Անցյալ կատարյալի
հիմքը և նրանից կազմվող ժամանակները: Անցյալ կատարյալ, ստորադասական
եղանակի երկրորդ ապառնի, բուն հրամայական և հորդորական հրամայական
ժամանակային ձևեր: Անկանոն և պակասավոր բայեր: Թեմա 4՝ Գոյական և
ածական անունների հոլովումները: Արտաքին և ներքին հոլավումներ:
Թվականի հոլովման առանձնահատկությունները: Թեմա 5՝
Դերանուններ և
դերանվանական հոլովում: Թեմա 6՝ Մակբայ, շաղկապ, ձայնարկություն: Թեմա
7՝
Շարահյուսություն: Պարզ նախադասություն: Թեմա 8՝
Բարդ
նախադասություն:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, երկրորդը՝
բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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0003/M02 Ավանդական ուղղագրություն (3կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Առարկան նպատակ ունի զուդադրական եղանակով ցույց տալ հայերենի
ավանդական ու նոր ուղղագրության տարբերության գլխավոր պարագաները ու
գործնական աշխատանքներով ընտելացնել ավանդական ուղղագրության
ամբողջ կանոնակարգը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. Կճանաչի որոշ հնչյունների մեկը ավելի տառերով կամ տառային
կապակցություններով արտահայտության պարագաները: Օրինակ՝ վ
հնչյունի դիմաց՝ վ, ւ, ու, ո:
2. Կճանաչի որոշ տառերի կամ կապակցությունների հնչյունական մեկը
ավելի արտահայտությունները: Օրինակ՝ յ-ն իբրև բաղաձայն հ՝ յարմար,
կիսաձայն՝ կայան, անձայն՝ քահանայ:
3. Կկարողանա առանց շփոթելու սահուն ընթերցում կատարել
ավանդական ուղղագրությամբ գրված որևէ գործի՝ արևելահայերեն թէ
արևմտահայերեն, և նոր ուղղագրությամբ գրուածը
վերածել
ավանդական ուղղագրության:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. ՛՛Ա՛՛ հնչիւնը իբրեւ ա եւ այ: Թեմա 2. ՛՛Է՛՛ հնչիւնը իբրեւ ե եւ է,
հնչիւնափոխութեան եւ տառափոխութեան պարագաներ։ Թեմա 3. Գրուող ը-ի
պարագաները արեւմտահայերէնի մէջ։ 4. ՛՛Օ՛՛ հնչիւնը բառասկզբին իբրեւ ո եւ օ:
Թեմա 5. ՛՛Օ՛՛ հնչիւնը բառամէջին եւ բառավերջին՝ իբրեւ ո եւ օ: Թեմա 6. Օ>ո
տառափոխութիւն:Թեմա 7. Ու-ն իբրեւ բաղաձայն եւ ձայնաւոր՝ աստուած-տուն:
Թեմա 8. Իւ-ի հնչիւնական երեք արժէքները. Ձայնաւոր-բաղաձայն
կապակցութիւն՝ թիւ-հիւանդ, ձայնաւոր՝ արիւն, երկհնչիւն՝ ութիւն ածանցին մէջ:
Թեմա 9. Եա, յեա, եայ, իա, յիա, իայ, էա եւ յա կապակցութիւններու
արտասանական նոյնացումը եւ գրութեան կանոնակարգը: Թեմա 10. Եօ, եո, իո,
իոյ, իօ, էո, յո, յօ կապակցութիւններու արտասանական նոյնացումը եւ գրութեան
կանոնակարգը:Թեմա 11. Յ-ին երեք արժէքները. Բաղաձայն՝ հ, կիսաձայն,
անձայն եւ անոնց պարագաները: Թեմա 12. Ռ>ր տառափոխութեան
պարագաները. Թեմա 13. Արեւմտահայերէնի բաղաձայնական համակարգը եւ
անոր արտացոլումը օտար բառերու տառադարձութեան վրայ՝ արեւելահայերէնի
բաղաձայնական համակարգի զուգադրութեամբ:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են՝ յուրաքանչյուրը 4
միավոր
առավելագույն
արժեքով:
1-ին
քննության
հարցատոմսերը
պարունակում են 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ քննությանը յուրաքանչյուր ուսանող
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ներկայացնում է դասախոսի կողմից նախօրոք հանձնարարված ռեֆերատը, որը
պարունակում է հանձնարարված տեքստի լեզվաոճական վերլուծությունը:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

0003/M03 Հայ հին և միջնադարյան գրականության պատմություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հայ հին և միջնադարյան
գրականությունը, գրական երկերի ժանրային առանձնահատկությունները,
զարգացման ուղղությունները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.
Գիտելիք և իմացություն
1.հայ հին և միջնադարյան գրականության ժանրերի, զարգացման հիմնական
ուղղությունների, պատմական դեպքերի՝ գրաանության մեջ արտացոլման
առանձնահատկոյոնների իմացություն.
2. գրական ստեղծագործությունների գաղափարական առանձնահատկությունների, գրական երկերի պատմական-հասարակական դերի իմացություն.
3.ունակ կլինի. (բուն մասնագիտական կարողություններ)կաաարելու
գրականագիտական վերլոծույուններ
4.նդհանրական կարողություններ)
ձեռք բերած հմտություններով մեկնաբանելու գրական երկեր:
Բովանդակությունը
Թեմա 1.Հայ մշակույթը մինչև 5-րդ դարը. Մեսրոպ Մաշտոցը և գրերի ստեղծումը.
Գրականության զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Ագաթանգեղոս, Փ.
Բուզանդ, Մ. Խորենացի, Եղիշե, Ղ. Փարպեցի, Հ. Մանդաունի։ Թեմա 2. Հայ
գրականությունը 6-9-րդ դդ. Սեբեոս, Հ. Մամիկոնյան, Ղևոնդ Երեց, Դ. Քերթող,
եկեղեցական բանաստեղծություն։ Թեմա 3. Հայ գրականությունը 10-12-րդ դդ. Հ.
Դրասխանակերտցի, Թ. Արծրունի, Մ. Կաղանկատվացի, Գ. Նարե¬կացի, Գ.
Մագիստրոս, Ա. Լաստիվերտցի, Հ. Իմաստասեր, Ն. Շնորհալի, Մ. Գոշ։ Թեմա 4.
Հայ գրականությունը 13-16-րդ դդ. Վ. Այգեկցի, Ֆրիկ, Կ. Երզնկացի, Հ.
Թլկուրանցի, Մ. Նաղաշ, Գ. Աղթամարցի, Ն. Քուչակ։ Թեմա 5 Հայ
գրականությունը 17-18-րդ դդ. Ն. Հովնաթան, Պ. Դպիր, Պ. Ղափանցի, ՍայաթՆովա։
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են՝ յուրաքանչյուրը 4
միավոր
առավելագույն
արժեքով:
1-ին
քննության
հարցատոմսերը
պարունակում են 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ քննությանը յուրաքանչյուր ուսանող
ներկայացնում է դասախոսի կողմից նախօրոք հանձնարարված ռեֆերատը, որը
պարունակում է հանձնարարված տեքստի լեզվաոճական վերլուծությունը:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

0003/M04 Հայոց պատմություն. Հին եվ միջին շրջան (3 կրեդիտ).
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ներկայացնել Հայոց
պատմության հին ու միջնադարյան շրջանների պատմության հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները`
1.
կիմանան Հայոց պատմության երկու դարաշրջանների հիմնական
բնութագրերը, պատմության պարբերացման մոտեցումները, Հայոց հին ու միջին
շրջանների պատմության ժամանակագրությունը:
2. կտիրապետեն Հայոց հին ու միջին շրջանների պատմության
սկզբնաղբյուրներին և պատմական հիմնական զարգացումներին, ինչպես նաև
Հայոց թագավորությունների ժամանակագրության, Հայոց պատմության
հիմնական զարգացումների ու հենքային իրադարձությունների, ինչպես նաև հայ
ժողովրդի ծագման հիմնահարցերի հետ կապված հենքային գիտելիքների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ ժողովրդի ծագումը: Թեմա 2. Հնագույն հայկական
պետականությունները Հայկական լեռնաշխարհում: Թեմա 3. Արարատյան
թագավորությունը: Թեմա 4. Հայաստանը Երվանդունիների շրջանում: Թեմա 5.
Հայաստանը Արտաշեսյանների դարաշրջանում: Թեմա 6. Հայաստանը
Արշակունիների դարաշրջանում: Թեմա 7. Հայաստանը V-VIII դարերում: Թեմա
8. Հայաստանը Բագրատունյաց դարաշրջանում: Թեմա 9. Հայաստանը XI-XV
դարերում: Թեմա 10. Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը: Թեմա 11.
Հայաստանը XVI-XVIII դարերում: Թեմա 12. Հայկական մշակույթը հին ու միջին
դարերում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը բանավոր, մյուսը`
գրավոր է, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

0003/M05 Հայ գաղթավայրերի պատմություն (3 կրեդիտ).
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին
գաղթավայրերի պատմությունը և հիմնախնդիրները:
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ներկայացնել

Հայ

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները`
1. կիմանան հայ գաղթավայրերի ձևավորման պատմությունը, Հայ
գաղթաշխարհի պատմության հիմնական փուլերը և վերջիններիս
հիմնական բնութագրերը:
2.
կտիրապետեն հայ գաղթավայրերի պատմության պարբերացման
հիմնական մոտեցումներին, գաղթավայրերի ձևավորման հետ կապված
հիմնական
զարգացումներին,
գաղթաշխարհի
ձևավորման
ժամանակագրությանը, պատմության սկզբնաղբյուրներին, ինչպես նաև
նշանակալից գաղթավայրերի պատմությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ գաղթավայրերի պատմության ուսումնասիրությունը,
մեթոդաբանությունը և պարբերացման խնդիրը: Թեմա 2. Հայ գաղթաշխարհի
սկզբնավորումը: Թեմա 3. Հայկական իշխանությունների ձևավորումը
Հայաստանից դուրս: Թեմա 4.Գաղթավայրերի հայության դերը Հայաստանի
հարևան պետությունների քաղաքական կյանքում: Թեմա 5. Հայության
համախմբումը Կիլիկիայում և Հայոց անկախ պետականության վերականգնումը:
Թեմա 6. Նոր հայ գաղթավայրերի ձևավորումը (XIV-XVII դդ.): Թեմա 7. Հայ
գաղթավայրերում XVIII-XIX դարերում և Հայաստանի ազատագրության
գաղափարը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը բանավոր, մյուսը` գրավոր
է, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
0003/M06.Արևմտահայերենի դասավանդման մեթոդաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն է Սփյուռքի դպրոցների փորձիի վրայի ներկայացնել
արևտահայերենի
ուսուցման
մեթոդաբանությունը
մանկապարտեզի,
նախակրթարանի և միջնակարգի մեջ: Նպատակն է ցույց տալ, ինչպէս է
ծրագրվում ու կազմակերպվում ավանդական ուղղագրության համակարգ
ունեցող արևտմտահայ գրական լեզվի տառ-հնչյունների համակարգը,
ընթերցանությունը,
բերանացի
ու
գրավոր
խոսքի
զարգազումը
և
քերականության կարգերի աստիճանական ուսուցումը:
Կրթական արդիւնքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. Կճանաչի արևտմահայերենի ուսուցման հիմնական հաստատության՝
ամենօրեա հայ դպրոցի կարելիությունները, հայերենավանդ նյութերի
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բաշխումը, հայերենի տեղը դասացուցին մեջ, ուսուցիչները,
դասագիրքերը, տարողությունը և իրավական պայմանները, լեզվի
ուսուցման ի գործ դրվող մեթոդները:
2. Կկարողանա
կատարել
արևտմահայերենի
հնչյունական,
բառագիտական,
ձևաբանական
և
շարահյուսական
առանձնայատկութիւնների ուսուցման բաշխումը մանկապարտեզի և
նախակրթարանի մեջ: Միջնակարգի մեջ կսկսի լեզվի քերականական
կարգերի համակարգված ուսուցումը:
3. Կկարողանա վարել տառ-հնչյունների ուսուցման, ընթերցանության,
գրավարժության, բանավոր ու գրավոր խոսքի պարբերական
զարգացման աշխատանքները:
Բովանդակությունը
Թեմա 1. Արեւմտահայերէնի ուսուցման կեդրոնները՝ երկիրներ եւ
իրաւական պայմաններ: Թեմա 2. Հայկական դպրոցի մակարդակները՝
մանկապարտէզ ու նախակրթարան, որոշ վայրերու մէջ նաեւ միջնակարգ ու
երկրորդական (high school)։ Թեմա 3. Հայերէնի ուսուցման իրական
պայմանները՝ դասաժամ, տարողութիւն, ուսուցչական կազմ եւ ուսուցման
միջոցներ: Թեմա 4. Արեւմտահայերէնի ուսուցման կազմակերպումը՝
դպրոցներու
տիրութիւն
ընող
յարանուանական
համայնքներու
եւ
միութիւններու
համապատասխան
մարմիններուն
կողմէ:
Թեմա
5.
Գրաճանաչության
ժամանակակից՝
վերլուծական-համադրական
հնչիւնաբառային, հնչիւնավանկային մեթոտի գերակշռութիւնը: Թեմա 6. Տառհնչիւններու ուսուցումը մանկապարտէզի Բողբոջ, Կոկոն եւ Ծաղիկ կարգերուն
մէջ: Թեմա 7. Ընթերցանութեան կազմակերպման կերպերը, խնդիրներն ու
նպատակները նախակրթարանի Ա-Զ կարգերուն մէջ: Թեմա 8. Ընթերցելու,
վերարտադրելու, արտասանելու, բառօգտագործման եւ կապակցուած խօսքի
վարժութիւններու կարեւորութիւնը խօսքի մշակման ու զարգացման մէջ: Թեմա
9. Տարրական գիտելիքներ հնչիւնաբանութենէ, իմաստաբանութենէ եւ
բառակազմութենէ: Թեմա 10. Քերականական ձեւերու՝ յատուկ անուններու,
յոգնակիի, հոլովական ձեւերու, յօդերու, բայական ժամանակներու մասին
տարրական
գիտելիքներու
փոխանցման
կերպերը:
Թեմա
11.
Արտադասարանային գործունէութեան՝ ընթերցանութեան ու ասմունքի,
բառագիտութեան ու լեզուական գիտելիքներու, գրաւոր ու բերանացի
շարադրական մրցումներու դերը լեզուական կարելիութիւններու զարգացման
մէջ: Թեմա 12. Ուղղագրութեան ուսուցման ձեւերն ու մեթոտները: Թեմա 13.
Քերականական կարգերու ուսուցման շղթան ու եղանակը միջնակարգի մէջ:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Երկրորդը` բանավոր է, 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-
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նաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M07. Հայ Սփյուռքի պատմություն (3 կրեդիտ).

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն ուսանողներին Հայոց ցեղասպանության
հետևանքով
Հայկական
Սփյուռքի
ձևավորման,
Սփյուռքի
ներքին
զարգացումների
և
Հայրենիք-Սփյուռք
հարաբերությունների
մասին
ամբողջական գիտելիքի տրամադրումն է:
Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու գաղթավայրային իրականությունից
Սփյուռքյան ձևաչափին անցման գործընթացներին, Սփյուռքի առանձին
բաղադրիչների`
համայնքների
ձևավորմանը,
համահայկական
կազմակերպությունների ի հայտ գալուն, հայկական համայների արդի վիճակին
և Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտը`
1. կիմանա Սփյուռքի` որպես Հայոց ցեղասպանության հետևանք հանդես գալու
հայեցակետի բոլոր անհրաժեշտ սկզբունքներն ու հիմնավորումները,
2. կտարբերակի
հայկական
գաղթաշխարհի
և
Սփյուռքի
էական
բնութագրիչները, գաղթավայր և համայնք հասկացությունների ընդգրկման և
բովանդակային սահմանները,
3. կհասկանա Սփյուռքի ձևավորման պատճառները, ընթացքն ու
կառուցվածքը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայկական գաղթավայրերը Հայոց ցեղասպանության
նախօրյակին: Թեմա 2. Հայոց ցեղասպանությունը և տեղաշարժերը
գաղթավայրերում: Թեմա 3. Սփյուռքը` Ցեղասպանության հետևանք: Թեմա 4.
Հայաստանի առաջին Հանրապետության քաղաքականությունը Սփյուռքի
նկատմամբ: Թեմա 5. Խորհրդային Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները
1921-1937 թթ.: Թեմա 6. Ներազգային կենսագործունեության միջավայրերի
ձևավորումը Սփյուռքում։ Թեմա 7. Համասփյուռքյան կազմակերպությունների ի
հայտ գալը: Թեմա 8. Սփյուռքի առաջին շրջանի համայնապատկերը: Թեմա 9.
Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները 1945-1991 թթ.: Թեմա 10. Մերձավոր
Արևելքի հայկական համայնքներն արդի փուլում: Թեմա 11. Եվրոպայի
հայկական համայնքներն արդի փուլում: Թեմա 12. Ամերիկայի հայկական
համայնքներն արդի փուլում: Թեմա 13. Հետխորհրդային երկրների հայկական
համայնքներն արդի փուլում: Թեմա 14. Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերություններն
արդի փուլում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննություններից մեկը բանավոր է, մյուսը`
գրավոր (4-ական միավոր): Գնահատման չափանիշները` ըստ քննական
առաջադրանքի, միավորների քայլը` 0.5:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատաս-

խանաբար 5 միավոր արժեքով:
0003/M08 Հայ նոր և նորագույն գրականություն (3 կրեդիտ).
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ներկայացնել հայ նոր և
նորագույն գրականության պատմությունը՝ առավել մեծ ուշադրություն
դարձնելով այդ շրջանի կարևորագույն հեղինակներին (Խ. Աբովյան, Րաֆֆի,
Հովհ. Թումանյան, Ավ. Իսահակյան, Շիրվանզադե, Վ. Տերյան, Եղ. Չարենց, Ակ.
Բակունց, Պ. Սևակ, Հր. Մաթևոսյան):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները`
1. կիմանան, թե ինչպիսի շրջափուլեր է անցել հայ գրականությունը
19-20-րդ դարերի ընթացքում, որոնք են այս կամ այն շրջափուլի
հիմնական
առանձնահատկությունները,
ժանրային,
կառուցվածքային և գաղափարական ինչ ուղիներով է ընթացել հայ
գրականությունը վերը նշված շրջանում:
2. կտիրապետեն հայ նոր և նորագույն գրականության
կարևորագույն հեղինակների գլխավոր ստեղծագործություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Հայ նոր և նորագույն գրականության պատմություն (ընդհանուր
ակնարկ): Թեմա 2. Խ. Աբովյանի «Վերք Հայաստանի…» վեպը: Թեմա 3. Րաֆֆու
«Կայծեր» վեպը: Թեմա 4. «Վերք Հայաստանի…» և «Կայծեր» վեպերի
համեմատություն: Թեմա 5. Հովհ. Թումանյանի բանաստեղծությունները: Թեմա
6.
Հովհ.
Թումանյանի
պոեմները:
Թեմա
7.
Ավ.
Իսահակյանի
բանաստեղծությունները: Թեմա 8. Ավ. Իսահակյանի լեգենդները, բալլադները և
պոեմները...
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M09.Արևմտահայ–արևելահայ գրական առնչություններ. Հնչունաբանություն,
բառագիտություն ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Առարկայի նպատակը՝ Թուրքիայի և Ռուսաստանի տիրապետության տակ
ընկած հայության երկու հատվածներում՝ հայ նոր գրականության
սկզբնավորումից (19-րդ դարի առաջին կես) մինչև Առաջին աշխարհամարտ,
1914-1918
թթ.
արևմտահայության
զանգվածային
բնաջնջումն
ու
հայրենազրկվելը հանդես եկած արևելահայ և արևմտահայ գրողների, ինչպես և
նրանց
ստեղծագործությունների
գաղափարական
ու
գեղագիտական
փոխառնչությունների գիտական յուրացումն է: Գտնվելով տնտեսական,
քաղաքական ու մշակութային կյանքի կտրականապես տարբեր մակարդակ
ունեցող երկրների տիրապետության տակ և զարգացման համար թուլատու
տարբեր հնարավորությունների պայմաններում՝ հայության այդ հատվածները
տվեցին գրական այնպիսի դեմքեր, որոնց ստեղծագործությունները դիմանում
են արվեստագիտական-գրականագիտական ամենախոր քննությունը և
համամարդկային արժեքներ են ներկայացնում՝ Հ. Պարոնյան և Րաֆֆի,
Շիրվանզադե և Գրիգոր Զոհրապ, Խաչատուր Աբովյանև Մ. Նալբանդյան, Լ.
Շանթ և Հովհ. Թումանյան, Դ. Վարուժան և Ավ. Իսահակյան, Մ. Մեծարենց և Վ.
Տերյան…
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. իմանա հայության երկու մեծ հատվածներում ստեղծված գրականության
գաղափարա-գեղագիտական դերն ու նշանակությունը.
2. կարողանա մեկնաբանել այդ գրականությամբ արտահայտված հոգևոր
մաքառման հումանիստական էությունը՝ ազգային-ազատագրական
պայքարի հաղթական լավատեսությամբ տոգորված:
3. հստակ պատկերացնի, որ արևմտահայության բնաջնջում-գենոցիդը
Թուրքիայի կառավարող շրջանների համար եղել է Հայկական հարցի
լուշման միակ ելքը:
4. խորապես համոզվի, որ պատմական զարգացումների ողջ այդ
ընթացքում հայության հատվածները և՛ ազատագրական շարժման, և՛
Գեղեցիկի զենքերով հոգևոր մաքառման մեջ եղել են միասնական,
հավատացել են արդարության հաղթանակին…
Բովանդակություն
Թեմա 1. Հայ նոր գրականության զարթոնքի պատմական ակունքներից՝
հնդկահայ լուսավորիչներից (Հովսեփ Էմին, Մովսես Բաղրամյան, Շահամիր
Շահամիրյան …) մինչև Խ. Աբովյան և արևմտահայ լուսավորիչներ: Թեմա 2. Խ.
Աբովյանի «Վերք Հայաստանի» վեպի «Հառաջաբանը» նոր տիպի գրականության
հռչակագիր: «Վերքի» ձևը և բովանդակությունը որպես մարգարեական հղացում:
Վեպի կառուցվածքը, լեզուն, բովանդակությունը և գլխավոր հերոսի կերպարը:
«Վերքը» հայ նոր գրականության անկյունաքար: Արշակ Չոպանյանը և Դանիել
Վարուժանը Խ. Աբովյանի մասին: Թեմա 3. Ղևոնդ Ալիշանը բանաստեղծ, «Երգք
նահապետի» շարքը: Նալբանդյանը Ալիշանի «չափածո քերթվածոց» մասին:
Նալբանդյանը և արևմտահայ լուսավորիչները: Նալբանդյան-Սվաճյան կապի
ազգային բովանդակությունը: Նալբանդյանի «Ուղերձը»: Թեմա 4. 1862-ին
Զեյթունի ապստամբությունը, նրա բանաստեղծական արձագանքները: Մկ.
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Պեշիկթաշլյանի Զեյթունյան շարքը: Թեմա 5. Պետրոս Դուրյանի քնարերգության
համազգային ընդունելությանը (Պ. Սևակի «Մեր քնարերգության Վահագնը»
հոդվածը): Թեմա 6. Րաֆֆին և նրա ծրագրային-քաղաքական վեպերը:
Արփիարյանը և Րաֆֆին: Թեմա 7. Արփիար Արփիրյանը և արևմտահայ
իրապաշտներ: Արփիարյանի «Կարմիր ժամուց» վիպակը: Թեմա 8. Գր. Զոհրապի
նովելները: Զոհրապը մեծ գեղագետ: Շիրվանզադեն Զոհրապի մասին: Թեմա 9.
Արևմտահայ գրողները Շիրվանզադեին («Շիրվանզադեն և իր գործը» իր
թրքահայ եղբայրակիցներեն – Կ. Պոլիս, 1911): Թեմա 10. Վրթանես Փափազյանի՝
արևմտահայ և արևելահայ գյուղի թեմաներով պատմվածքները: փափազյանը
գրականության պատմագիր: Թեմա 11. Լևոն Շանթը և հայ գրականության զույգ
ընտանիքները: Շանթի դրամատուրգիան: Թեմա 12. Հայ գրականության երկու
հատվածները 20-րդ դարասկզբին: Հովհ. Թումանյանի և Դ. Վարուժանի
նույնական դերերը՝ գրական կյանքի կազմակերպման ասպարեզում: Թեմա 13.
Արևմտահայ գրականության վերջին երկու տարիները՝ 1913 և 1914 կամ՝
արյունոտ հաշվեհարդարի նախօրյակին:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M11 Հայկական հարց (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել “ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԸ
և
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԶԵՂԾԱՐԱՐՆԵՐԸ” քաղաքականության և հասարականության
կյանքում, ինչպես նաև՝ հայրենիքի գոյատևման և Արցախի պետականության
հաստատման գործում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները`
1.կիմանան
Ադրբեջանի,
Թուրքիայի
և
ծախու
պատմաբանների
գործունեությունը, Հայկական հարցի խեղաթյուրման ասպարեզում, վարելով
նրա դեմ պատմահոգեբանական պատերազմ: Կեղծարարության են ենթարկում
հայագիտության հայեցակարգային մոտեցումները և այլն:
2.կտիրապետեն ցանկացած գործունեությունը՝ մանկվարժական, գիտական և
հասարակական ասպարեզներում համադրել պատմական գիտելիքները
պատմական միֆերի ստեղծման և մերկացման տեխնոլոգիայի հետ՝ ելնելով
հայագիտության և ընդհանուր պատմության դիրքերից
Բովանդակությունը.
Թեմա 1.: Պատմա-քաղաքական ընդհանուր բնութագիրը:Թեմա 2. Միֆեր
Հայկական Հարցի մասին:Թեմա 3. Հայկական Հարցի ձևավորումը: Թեմա 4. Մեծ
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տերությունները և Հայկական Հարցը:Թեմա 5. Հայկական Հարցի սրումը :
Թեմա 6. Արդի Թուրքիան և Հայկական Հարցը:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M12 Հայկական մշակույթ (3 կրեդիտ).

Շաբաթական 1 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ներկայացնել Հայկական
մշակույթի լավագույն նմուշներն ու դրանց առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները`
1. կիմանան հայկական մշակույթի կարևորագույն հուշարձանների ստեղծման
պատմություններն ու գեղարվեստական առանձնահատկությունները, դրանց
կերտման պատճառներն ու զարգացման կարևորագույն փուլերը, ինչպես նաև
կհասկանան դրանց պատկերագրական իմաստները։
2.կճանաչեն հնագույն և միջնադարյան շրջանների հայ մշակույթի հատընտիր
նմուշները, հայ արվեստի գանձարանի բացառիկ օրինակներին բնորոշ
յուրահատկությունները, կծանոթանան նորագույն շրջանի արվեստագետների
կենսագրությանը և կկարողանան տարանջատել նրանցից յուրաքանչյուրի
անհատական աշխատաեղանակը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Մեգալիթյան հուշարձանները: Թեմա 2. Նեմրութի սրբավայրը: Թեմա
3. Խաչքարերի ծագումն ու զարգացումը: Թեմա 4. Գառնիի և Զվարթնոցի
տաճարները: Թեմա 5. X-XII-րդ դարերի հայկական մանրանկարչական
արվեստի եզակի նմուշները: Թեմա 6. Կտիտորական արվեստը։ Թեմա 7. Մանվել
և Մոմիկ ճարտարապետների ժառանգությունը։ Թեմա 8. Կիլիկյան նկարազարդ
մատյանները: Թեմա 9. Փայտարվեստի և արծաթագործության լավագույն
նմուշները։ Թեմա 10. Վասպուրականի մանրանկարչությունը: Թեմա 11. Նոր
Ջուղայի Ամենափրկիչ վանքը։ Թեմա 12. 19-20-րդ դարերի հայ նկարիչները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը բանավոր, մյուսը` գրավոր
է, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
0003/M14. Արևմտահայերենի արդի վիճակը. Հնչյունաբանություն,
բառագիտություն ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սփյուռքագիտության մագիստրանտներին սովորեցնել
հայերենի երկու գոյավիճակների, մասնավորապես արևմտահայերենի ծագման
և զարգացման հիմքերը, ինչպես նաև ներկայացնել արևմտահայերենի արդի
վիճակը, կրած փոփոխությունները դոմինանտ լեզուների ազդեցությամբ:
Հանգամանորեն
են
ներկայացվում
արևմտահայերենի
հնչյունական
համակարգում
արտասանական
տեղաշարժերը,
բառային
կազմի
փոփոխությունները,
ինչպես
նաև
բայի
լծորդություններում,
սեռի
քերականական կարգում և խնդրառության մեջ զարգացումները:
Կրթական արդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կըմբռնեն արևմտահայերենի ծագման և զարգացման հիմքերը
2. կհասկանան Արևմտահայերենի հնչյունական համակարգը.
3. ընդհանրական կարողություններ կունենան արևմտահայերենում
պատմական և փոխազդեցական հնչյունափոխությունների վերաբերյալ
Բովանդակություն
Թեմա 1. Արևմտահայերեն և արևելահայերեն. Արդի հայերենի երկու
գոյավիճակները: Թեմա 2. Տարբերակների պատմական արմատները և
բարբառային հիմքերը: Անվանումների հարցը: Թեմա 3. Արևմտահայերենն իբրև
սփյուռքի հաղորդակցման լեզու և գերակշիռ (դոմինանտ) լեզուների
ազդեցության հարցը: Լեզվավիճակը Սփյուռքում Հայաստանի անկախացումից
հետո: Թեմա 4. Սփյուռքահայ գաղթօջախներում պայքարը հայապահպանման
համար և լեզվի դերը: Արևմտահայերենի ուղղագրությունը: Բանավեճեր
ուղղագրության հարցի շուրջ: Թեմա 5. Արևմտահայերենի հնչյունական
համակարգը. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ: Պայթական բաղաձայնների
համակարգը արևմտահայերենում և արևելահայերենում (երկաստիճան և
եռաստիճան): Աճառյանի օրենքը (տեղաշարժ-տեղափոխություն): Պայթական
բաղաձայնների
հնչյունափոխությունը
արևմտահայերենում
իբրև
միջինհայերենյան երևույթ: Թեմա 6. Ընդհանրական, պատմական և
փոխազդեցական հնչյունափոխությունները արևմտահայերենում և դրանց
համեմատությունը արևելահայերենի հետ: Թեմա 7. Միայն արևմտահայերենին
բնորոշ հնչյունափոխական երևույթներ (երկբարբառներն ու երկհնչյունները
արևմտահայերենում, ը գաղտնավանկը բառասկզբում, ռ-ր հնչյունների
արտասանական
հակադրության
չեզոքացումը,
իւ
երկբարբառի
արտասանությունը): Թեմա 8. Արդի հայերենի բառագանձը, բառապաշարի
արևմտահայերեն շերտը: Թեմա 9. Զուտ արևմտահայերեն բառեր: Առավելաբար
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արևմտահայերենին բնորոշ բառեր: Թեմա 10. Արևելահայերեն-արևմտահայերեն
համանուններ, բառակազմական տարբերակներ: Թեմա 11. Բնիկ և փոխառյալ
բառերով նույն հասկացություններն անվանող բառեր, հնչյունափոխականուղղագրական տարբերակներ, գրաբարյան բառերի դիմաց նորագույն բառեր:
Թեմա 12. Վերաբերմունքը օտարաբանությունների նկատմամբ երկու տարբերակներում. Օտարամոլություն և մաքրամոլություն: Թեմա 13. Բառապաշարի
գործառական և իմաստային շերտերը երկու տարբերակներում, բարձր ոճի
բառեր և գիտատեխնիկական տերմինաբանություն: Թեմա 14. Բայի չորս
լծորդությունները արևմտահայերենում (ել, ալ, իլ, ուլ): Դերբայները
արևմտահայերենում: Թեմա 15. Բայի սեռը: Բայի կազմությունը և խոնարհումը:
Բայի եղանակները: Սահմանական եղանակի կազմությունը: Ժխտական
խոնարհում: Թեմա 16. Ուղիղ խնդրի ձևավորումը արևմտահայերենում և
արևելահայերենում: Անձի առման բացակայությունը արևմտահայերենում:
Շարադասությունը իբրև քերականական իմաստի դրսևորման միջոց: Ժխտական
դերանունների գործածությունը բայի հետ: Թվականների գործածությունը գոյականների հետ:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M15 Արևելահայերենի և արևմտահայերենի զուգադրական քերականություն
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել արևելահայերենի և
արևմտահայերենի քերականական առանձնահատկությունները զուգադրական
եղանակով,
որտեղ
ելակետային
է
համարվում
արևելահայերենի
քերականությունը՝ իբրև ուսանողներին առավել ծանոթ համակարգ:
Մասնավորաբար դիտարկվում են երկու տարբերակների թվակազմության,
հոլովման ու խոնարհման, ինչպես նաև առկայացման կարգին առնչվող
քերականական իրակությունները:
Կրթական արդյունքները.
1. Դասընթացը հաջող ավարտող ուսանողը պետք է կարողանա հստակորեն
տարբերակել
հայերենի
երկու
տարբերակների
քերականական
իրողությունները և դրանք կիրառել խոսքում:
2. Պետք է կարողանա տարբերակել արևելահայ և արևմտահայ հոլովման,
խոնարհման, թվակազմության և հոդառության առանձնահատկությունները:
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3.

Պետք է զանազանի երկու տարբերակներում խոսքի կառուցման
յուրահատկությունները,
կարողանա
կատարել
թարգմանություն
արևելահայերենից արևմտահայերեն և՝ հակառակը:
Բովանդակությունը
Թեմա1՝Գոյականի
թվակազմությունը
երկու
տարբերակներում: Թեմա՝1
Ստացական հոգնակիի ձևավորումը: Թեմա2՝ Արևմտահայերենի հոլովական
համակարգը և դրա տարբերություններև արևելահայերենից: Թեմա3՝
Հոլովումները երկու տարբերակներում:Թեմա 3՝ Առկայացման կարգը: Թեմա 4՝
Ածական. տեսակները և համեմատության աստիճանները: Թեմա 5՝ Թվական.
տեսակները և կիրառությունները:Թեմա 6՝ Դերանվանական համակարգը.
արևմտահայերենի դրսևորած
տարբերությունները: Թեմա 7՝ Անձնական
դերանունները երկու տարբերակներում.դրանց հոլովումը: Թեմա8՝ Մնացած
դերանունների կազմությունը և հոլովումը: Թեմա 9՝ Բայի կազմությունըԹեմա 1՝
Բայի եղանակները. սահմանական եղանակ: Թեմա10՝ Մնացած եղանակների
կազմությունը: Թեմա 11՝ Ժխտական խոնարհում: Թեմա 12՝Բայի սեռի ըմբռնումը
երկու տարբերակներում: Թեմա13՝ Անկանոն, հավելավոր և պակասավոր բայեր:
Թեմա 14՝ Չթեքվող խոսքի մասերի առանձնահատկությունները երկու
տարբերակներում:
Թեմա
15՝Ուղիղ
խնդրի
ձևավորման
առանձնահատկությունները երկու տարբերակներում:
Թեմա16՝Կրկնակի
ժխտման խնդիրը երկու տարբերակներում: Թեմա 17՝Որոշիչ հոդի կիրառական
տարբերությունները:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը՝
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003 /M 16. Խոսքի մշակույթ և տեքստի ոճաբանական վերլուծություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ , 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել խոսքի որակների
բնութագրմանը, հաղորդակցման արտահայտիչ և ազդեցիկ ձևերին կամ այլ
կերպ ասած՝ խոսքի մշակույթին: Հատուկ ուշադրություն է դարձվելու խոսքի
արժանիքների, խոսքի գործառական տարբերակների և դրանց
յուրահատկությունների ուսուցմանը, քանի որ հաղորդակցման
հմտություններին տիրապետելը ապագա մտավորականի համար հաջողության
հասնելու ամենամեծ գրավականներից մեկն է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կտիրապետի
«Խոսքի
մշակույթ»
հասկացության
հիմնական
դրույթներին:
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2. Կկարողանա զանազանել և իր աշխատանքային գործունեության
ժամանակ հարկ եղած դեպքում տեղին կիրառել գործառական ոճերը
(գիտական, հրապարակախոսական, գեղարվեստական և այլն):
3. Կկարողանա
զանազանել
լեզվի
և
պատկերավորման
արտահայտչամիջոցները, կտիրապետի խոսքում դրանց գործածության
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Խոսքի դրսևորման ձևերը: Թեմա 2. «Խոսքի մշակույթ» հասկացության
կապը այլ գիտաճյուղերի հետ: Թեմա 3. Խոսքի արժանիքները: Թեմա 4.
Պատկերավորման և արտահայտչականության միջոցներ: Թեմա 5. Խոսքի
գործառական ոճերը: Թեմա 6. Տեքստի լեզվաոճական վերլուծություն:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները .
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են՝ յուրաքանչյուրը 4
միավոր
առավելագույն
արժեքով:
1-ին
քննության
հարցատոմսերը
պարունակում են 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է: 2-րդ քննությանը յուրաքանչյուր ուսանող
ներկայացնում է դասախոսի կողմից նախօրոք հանձնարարված ռեֆերատը, որը
պարունակում է հանձնարարված տեքստի լեզվաոճական վերլուծությունը:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով:Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:

5. Կամընտրական դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայոց պատմություն¦
1106/M01. Նախամաշտոցյան գիր և գրականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2 –րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ճանաչելի դարձնել գիրն իբրև քաղաքակրթական
ֆենոմեն, ուսումնասիրել վերջինիս ծագման ու զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները` ելնելով համաշխարհային փորձից:
Այդ օրինաչափություններին ծանոթացնելուց հետո դասընթացի նպատակն
է դիտարկել Հայկական լեռնաշխարհում գրի ծագման ու զարգացման ընթացքը`
քարի դարից մինչև Մեսրոպ Մաշտոցի կատարյալ այբուբենի ստեղծումը: Դասընթացը ներառում է ոչ միայն մեր նախնիների ստեղծած գրային համակարգերի
ուսումնասիրությունը, այլև` այն ողջ գրավոր մշակույթինը, որի հետ առնչվել է
հայ իրականությունը մինչև հինգերորդ դարը ներառյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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1.

կիմանա գրաբանության (գրամմատոլոգիայի) հիմնական սկզբունքները,
Հայկական լեռնաշխարհում գրային մշակույթի ծագման ու զարգացման
պատմությունը,
2. կհասկանա գրի ծագման ու զարգացման հանընդհանուր օրինաչափություններըի մասին` ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայկական լեռնաշխարհում,
3. կկարողանա ճանաչել ողջ Մերձավոր Արևելքում տարածված գրային
համակարգերը, ինչը կարող է լուրջ հիմք դառնալ նրա հետագա
ուսումնասիրությունների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գրի ծագման ու զարգացման համընդհանուր օրինաչափությունները:
Թեմա 2՝ Մատենագրական տեղեկությունները Նախամաշտոցյան Հայաստանում գոյություն ունեցած գրերի և դպրության մասին: Թեմա 3՝ Նախամաշտոցյան Հայաստանում ստեղծված և կիրառված գրային համակարգերը: Թեմա 4՝ Այլ
երկրներում ստեղծված և Նախամաշտոցյան Հայաստանում կիրառված գրային
համակարգերը: Թեմա 5՝ Օտարների կողմից Հայկական լեռնաշխարհում թողնված օտարագիր հուշարձանները: Թեմա 6՝ Առեղծվածային ծագումով և անհայտ
նշանակությամբ գրային հուշարձանները: Թեմա 7՝ Նախամաշտոցյան Հայաստանի գրավոր մշակույթի ընդհանուր բնութագիրը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M01. Գերմանիայի արևելյան քաղաքականությունը և Հայկական հարցը (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել ամբողջական գիտելիքներ Կայսերական Գերմանիայի արևելյան քաղաքականության և գերմանաթուրքական հարաբերությունների համատեքստում Հայկական հարցի առնչությամբ այդ պետության որդեգրած դիրքորոշման և վարած քաղաքականության
վերաբերյալ£
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Հայկական հարցի առնչությամբ Կայսերական Գերմանիայի
վարած արտաքին քաղաքականության հիմնական առանձնահատկությունները և դրա վրա այդ պետության մեջ կառավարություն-հասա-
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րակայնություն փոխառնչությունների ունեցած ազդեցությունը, դրանց
հիմնական արդյունքներն ու հետևանքները,
2. կհասկանա Հայկական հարցի վերաբերյալ գերմանական պաշտոնական, հասարակական շրջանների, ազդեցիկ կազմակերպությունների
և անհատների ցուցաբերած դիրքորոշումները և այդ կապակցությամբ
նրանց կողմից իրագործված կարևորագույն նախաձեռնությունների
դերն ու նշանակությունը հայ ժողովրդի քաղաքական ճակատագրում,
3. կկարողանա տիրապետել Հայկական հարցի կապակցությամբ Գերմանիայի Արևելյան քաղաքականության, գերմանա-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում տեղի ունեցած զարգացումներին, դրանց
հիմնական արդյունքներին, հարցի առնչությամբ պաշտոնական Գերմանիայի որդեգրած դիրքորոշմանը, վարած քաղաքականությանը, և իր
գիտելիքներն օգտագործել իր մասնագիտական գործունեության
ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայկական հարցը Գերմանիայի արտաքին քաղաքականության
մեջ 1878-1912 թթ.: Թեմա 2՝ Գերմանական հայանպաստ կազմակերպությունների և անհատների հասարակական-քաղաքական գործունեությունը 1895-1912
թթ.: Թեմա 3՝ Հայկական բարեփոխումները: Թեմա 4՝ Գերմանիան և Հայոց մեծ
եղեռնը: Թեմա 5՝ Գերմանիայում առաջին աշխարհամարտի տարիներին իրագործված հայանպաստ հասարակական-քաղաքական նախաձեռնությունները:
Թեմա 6՝ Հայոց ցեղասպանության մեջ Գերմանիայի մեղսակցության խնդիրը:
Թեմա 7՝ Հայկական հարցը Գերմանիայի արևելյան քաղաքականության Օրակարգում 1918 թ. մարտ-հունիս ամիսներին: Թեմա 8՝ Գերմանիայի արևելյան
քաղաքականությունը և հայկական հարցը 1918 թ. հունիս-նոյեմբեր ամիսներին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M02. Հայաստանը Զաքարյանների օրոք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է վերլուծել 12-13-րդ դդ. ձևավորված և գոյատևած
Զաքարյան Հայաստանի ստեղծման նախադրյալներն ու ընթացքը, սոցիալտնտեսական և մշակութային պատմությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա Զաքարյան Հայաստանի ձևավորման ընթացքը և սոցիալտնտեսական և քաղաքական համապարփակ պատմությունը,
2. կհասկանա Զաքարյան Հայաստանի ձևավորման պատճառները,
3. կկարողանա ճիշտ գնահատել Զաքարյան Հայաստանի խաղացած դերը
Հայոց միջնադարյան պատմության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Զաքարյան ավատական տոհմի վերելքն ու հայ-վրացական ռազմա-քաղաքական հարաբերություններում նրա խաղացած դերը: Թեմա 2՝ Զաքարյանների գլխավորությամբ Հյուսիսային Հայաստանի ազատագրման 3 փուլերը:
Թեմա 3՝ Զաքարյան Հայաստանի վարչա-քաղաքական կառուցվածքը: Թեմա 4՝
Զաքարյան Հայաստանի իրավական կարգավիճակը: Թեմա 5՝ Զաքարյան Հայաստանը մոնղոլների հետախուզական արշավանքների և Ջալալ ադ Դինի նվաճումների ժամանակ: Թեմա 6՝ Զաքարյան Հայաստանը մոնղոլական տիրապետության շրջանում /կուսակալության և էլղանության շրջաններ/: Թեմա 7՝ Սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունները Զաքարյան Հայաստանում: Թեմա 8՝
Զաքարյան Հայաստանի մշակութային կյանքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M02. Խորհրդային Հայաստանի տեղն ու դերը հայոց նորագույն պատմության
մեջ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Խորհրդային Հայաստանի տեղն ու դերը ներկայացնել հայոց նորագույն պատմության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Խորհրդային Հայաստանի պատմության տարբեր փուլերի
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա, որ Հայաստանը հանդիսանալով ԽՍՀՄ բաղկացուցիչ մաս`
կարողացել է պահպանել իր ինքնությունը,
3. կկարողանա ներկայացնել խնդրո ժամանակաշրջանի իրական
պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման օբյեկտիվ և
սուբյեկտիվ նախադրյալները: Թեմա 2՝ ՀԽՍՀ առաջին միջոցառումները: Խորհրդային իշխանության ստացած ծանր ժառանգությունը: “Ռազմական կոմու-
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նիզմի” քաղաքականության կիրառումը: Բռնությունները: Համաժողովրդական
դժգոհությունները: Հայոց բանակի սպաների աքսորը: Տնտեսական ճգնաժամի
խորացումը: Փետրվարյան ապստամբության սկիզբը: Թեմա 3՝ Քաղաքացիական
կռիվների ծավալումը Հայաստանում: Խորհրդային իշխանության թույլ տված
սխալները և ժողովրդական դժգոհության ուժեղացումը: Դաշնակցության դերը
քաղաքացիական կռիվներում: Ավելորդ արյունահեղություն Երևանում և Հայաստանի ԽՍՀ-ում: Կարմիր բանակի օժանդակությամբ խորհրդային իշխանության վերահաստատումը: Քաղաքացիական կռիվների հետևանքները: Թեմա
4՝ ՆԷՊ-ի կենսագործումը Հայաստանում: ՆԷՊ-ի էությունը: Ապրանքա-դրամային հարաբերությունների վերականգնումը և տնտեսական զարգացման
առաջին քայլերը: ՆԷՊ-ի առանձնահատկությունները Հայաստանում: Կոոպերացիայի զարգացումը ՆԷՊ-պայմաններում: Թեմա 5՝ Տնտեսական վերափոխումների հիմնական բնագավառները: ԽՍՀՄ միասնական տնտեսական
քաղաքականության արտացոլումը ՀԽՍՀ-ում: Տնտեսության ինդուստրացման
առաջին քայլերը: Գյուղատնտեսության բռնի կոլեկտիվացումը: Թույլ տրված
սխալները և դրանց ծանր հետևանքները: Գյուղատնտեսական արտադրության
անկումը: Բռնությունների առաջին քայլերը: Թեմա 6՝ Բռնաճնշումները ՀԽՍՀում: Հայածանքների ու բռնությունների տարածումը ՀԽՍՀ-ում: “Ժողովրդի
թշնամիների” դատապարտումը: Հոգևորականության և մտավորականության
առավել կենսունակ և գործուն շերտի ոչնչացումը: Կուսակցական միահեծան
բռնատիրության հաստատումը բոլոր բնագավառներում: Թեմա 7՝ Կուլտուրական հեղափոխության կենսագործումը ՀԽՍՀ-ում և Լեռնային Ղարաբաղում:
Միջոցառումներ անգրագիտության վերացման ուղղությամբ: Դպրոցաշինությունը: Բուհական կյանքը: Գիտության զարգացումը: Թեմա 8՝ Հայ ժողովրդի
մասնակցությունը Հայրենական Մեծ Պատերազմին: Պատերազմի սկիզբը: Հայ
մարտիկները տարբեր ռազմաճակատներում: Հայ զորավարները և գեներալները:
Սփյուռքահայության օգնությունը ֆաշիզմի դեմ մղվող պայքարին: Պատերազմի
հաղթական ավարտը: Հայազգի հերոսներն ու շքանշանակիրները: Թեմա 9՝
Սփյուռքահայության զանգվածային հայրենադարձությունը: Հայրենիք-Սփյուռք
կապերի ուժեղացումը: Սփյուռքահայության հայրենադարձությունը: Հայրենադարձության հետևանքները: Թեմա 10՝ Հայաստանը Խրուշչովյան տասնամյակում: Տնտեսական ու քաղաքական բարեփոխումների ազդեցությունը հանրապետության սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական զարգացման վրա: Հալածանքների և բռնաճնշումների դատապարտումը: Վերակառուցումների բարերար
ազդեցությունը հանրապետության հասարակական-տնտեսական կյանքի
աշխուժացման վրա, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը: Թեմա 11՝
Հանրապետության 60-80-ական թթ. սոցիալ-տնտեսական վիճակը: Արդյունաբերական զարգացման բուռն վերելքը: Գիտա-արտադրական միավորումների առաջացումը: Քիմիական ձեռնարկությունների միակողմանի զարգացման
վնասակար հետևանքները: Թույլ տրված սխալներն ու թերությունները: Թեմա 12՝
Հայաստանը վերակառուցումից մինչև անկախություն: Գորբաչովյան վերակառուցման քաղաքականության էությունը: Ներքին հակասությունների սրումը:
Ներքին թերությունների քննադատությունը: Ազգային և դեմոկրատական շարժ-
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ման ուժեղացումը: Արցախյան ազատագրական պայքարի ծավալումը: ԽՍՀՄ
փլուզումը և Հայաստանի Հանրապետության հռչակումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M03. Քաղաքացիական կռիվների հիմնախնդիրը հայոց պատմության մեջ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3 –րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին խոր և համակողմանիորեն հաղորդակից դարձնել քաղաքացիական կռիվների հիմնահարցի պատմության
վիճահարույց, սակավ ուսումնասիրված և ուսումնասիրության կարոտ հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, որ թեման ընդգրկող ժամանակագրական սահմանը ներկայացնում է պատմական իրադարձություններով հարուստ և բարդ ժամանակաշրջան,
2. կհասկանա, որ 1921 թ. փետրվարյան իրադարձությունները քաղաքացիական պատերազմ էին իրենց բնույթով: Այն սկսվել էր տարերայնորեն
ծագած ժողովրդական ապստամբությամբ, որի պատճառը Հայաստանում բոլշևիկների 2.5 ամսվա ընթացքում գործադրած բռնությունների
հետևանքով ստեղծված տնտեսական ու քաղաքական ճգնաժամն էր: Հայաստանի քաղաքական դաշտում ձևավորվել էր հզոր ազգային ընդդիմություն, որին հաջողվեց իշխանափոխություն կատարել,
3. կկարողանա հսկանալ, որ ապստամբական ուժերի պարտությունը
կանխորոշված էր և անխուսափելի, որ այն իր իսկ ներսում կրում էր
արդեն պարտության սաղմը, ուստի և, կհանգի եզրակացության, որ
քաղաքացիական պատերազմը եղբայրասպանություն էր կորուստներով
լեցուն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Փետրվարյան ապստամբության հիմնահարցի լուսաբանումը հայ
պատմագիտության մեջ: Թեմա 2՝ Ներքաղաքական իրավիճակը Հայաստանում
քաղաքացիական կռիվների նախօրյակին: Թեմա 3՝ Փետրվարյան ապստամբությունը և խորհրդային իշխանության տապալումը: Թեմա 4՝ Հայրենիքի փրկության կոմիտեի ներքին ու արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 5՝ Ապստամբության պարտության պատճառները, հետևանքները և դասերը: Թեմա 6՝
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Փետրվարյան ապստամբության արձագանքները սփյուռքահայ մամուլում: Թեմա
7՝ Փետրվարյան ապստամբության ազդեցությունը Հայ դատին առնչվող միջազգային դիվանագիտության վրա: Թեմա 8՝ Փետրվարյան ապստամբությունը
դաշնակցական պատմագիրների գնահատմամբ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1106/M03. Հայկական հարցը 1918-1923 թթ. (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել Հայկական հարցի զարգացման
տրամաբանությունը 1918-1923 թթ., ցույց տալ մեծ տերությունների
դիրքորոշումը Հայկական հարցի նկատմամբ, մատուցել այն ռազմավարական և
մարտավարական նրբերանգները, որոնք որդեգրել էին հայ քաղաքական
առաջնորդները հիշյալ ժամանակահատվածում և վերջապես մատնանշել այն
դրդապատճառները, որոնք հանգեցրին Հայկական հարցի լուծման ձախողմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
հավելյալ
մանրամասներ
Տրապիզոնի
և
Բաթումի
խորհրդաժողովներում Հայկական հարցի արծարծման, այդ հարցի շուրջ
հայ քաղաքական մտքի ուղղվածությունների, ինչպես նաև Փարիզի
վեհաժողովում
հայկական
պատվիրակությունների
որդեգրած
դիրքորոշումների,
Սևրի
պայմանագրի,
Թիֆլիսի
և
Երևանի
համաձայնագրերի, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի և նաև Մոսկվայի,
Կարսի, Լոնդոնի և Լոզանի վեհաժողովների և դրանց արդյունքների
մասին:
2. կհասկանա, որ Հայկական հարցի զարգացման և ձախողման բուն
դրդապատճառները հիշյալ ժամանակահատվածում:
3. կկարողանա 1918-1923 թթ. պատմական փորձով ճիշտ գնահատել մեծ
տերությունների դիրքորոշումը ՀՀ նկատմամբ, որն ունի արդիական և
կարևոր նշանակություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն: Թեմա 2՝ Հայկական հարցը Տրապիզոնի և Բաթումի
խորհրդաժողովներում: Բաթումի պայմանագիրը: Թեմա 3՝ Հայկական հարցը
Փարիզի վեհաժողովում: Սևրի պայմանագիրը և դրա գնահատականը: Թեմա 4՝
Թիֆլիսի 1920 թ. օգոստոսի 10-ի համաձայնագիրը: Թեմա 5՝
Երևանի
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համաձայնագիրը և Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը: Թեմա 6՝ Հայկական
հարցը Լոնդոնի և Լոզանի վեհաժողովներում: Հայկական հարցի «թաղումը»:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Համաշխարհային պատմություն¦
1102/M01. Գաղութատիրությունը համաշխարհային պատմության մեջ /հին
աշխարհ, միջնադար, նոր և նորագույն ժամանակաշրջաններ/ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գաղութատիրական
քաղաքականության զարգացման էտապները` մարդկային հասարակության
պատմության
ամենավաղ
ժամանակաշրջանից
մինչև
մեր
օրերը:
Ամենակարևորն ու էականը, որ անհրաժեշտ է պարզաբանել, պետք է մատուցել,
թե ինչպիսի նմանություններ և տարբերություններ են գոյություն ունեցել այդ
քաղաքականության մեջ` նրա գոյության մոտ 3 հազ. տարիների ընթացքում:
Մյուս կարևոր հիմնախնդիրը, դա գաղութային քաղաքականության
երկակիության պարզաբանումն է, քանզի հենց դրա շնորհիվ է, որ հետամնաց
շատ երկրներ ապրեցին թռիչքաձև զարգացում և վերելք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա թե ինչպիսի նմանություններ և տարբերություններ են
գոյություն ունեցել
հասարակության
տարբեր
դարաշրջաններում
իրականացված գաղութատիրական քաղաքականությունների միջև,
2. կկարողանա տեսնել գաղութատիրական քաղաքականության
ուսումնասիրության կապը
մյուս պատմագիտական
օժանդակ
գիտությունների հետ (պատմական աշխարհագրություն,
լեզվագիտություն,
պատմա-օրենսդրություն, պատմական ժողովրդագրություն և այլն),
3. կկարողանա ավելի խորը և շրջահայաց գիտելիքներ ունենալ
պատմական գործընթացները ուսումնասիրելիս և դրանք վերլուծության
ենթարկելու ընթացքում:
Բովանդակությունը.
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Թեմա
1՝
Գաղութ
և
գաղութատիրական
քաղաքականություն
հասկացությունները: Նրա ձևավորումը և զարգացման շրջանները: Դրանց
տարբերությունները և նմանությունները: Թեմա 2՝ Հին հունա-փյունիկյան
գաղութները, որպես այդ քաղաքականության դասական տարբերակ հին
աշխարհում: Հին հռոմեացիների գաղութային քաղաքականությունը: Թեմա 3՝
Գաղութատիրության մեջ կատարված փոփոխությունները միջնադարում,
մանավանդ Ամերիկայի հայտնագործումից հետո ընկած ժամանակաշրջանում:
Թեմա
4՝
Գաղութային
քաղաքականության
օրգանական
կապը
աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների հիմնախնդրի հետ: Թեմա 5՝
Գաղութային քաղաքականության շրջանակների հետագա ընդլայնումը նոր և
նորագույն դարաշրջաններում: Թեմա 6՝ 18-19-րդ դդ. իրականացրած
գաղութային քաղաքականության ազդեցությունը միջպետական փոխհարաբերությունների հիմնխնդրի վրա: Թեմա 7՝ Գաղութային քաղաքականության
անկումը և դրա միջազգային ու պատմական նշանակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M01. ԱՄՆ. պատմություն, քաղաքական համակարգ, գաղափարախոսություն
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քաղաքակրթական ամբողջի համապատկերում
դիտարկել ԱՄՆ-ի կազմավորման, կայացման և զարգացման խորքային տեղաշարժերը և ընդլայնման միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կյուրացնի ժամանակի երկար տևողության համապատկերում ԱՄՆ-ի
քաղաքակրթական պատմության նշանակությունը,
2. կիմանա ժամանակի ընթացքում ԱՄՆ-ի ազդեցության ու հետևանքների
առանձնահատկությունների մասին,
3. կկարողանա
համաշխարհային
պատմության
համատեքստում
գնահատել ԱՄՆ-ի դերակատարումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գաղութացման գործընթացը: Թեմա 2՝ Գաղութացման գործընթացի
ավարտը: Թեմա 3՝ Անկախության ճանապարհին: Թեմա 4՝ Նոր կառավարության
ձևավորումը: Թեմա 5՝ Դեպի արևմուտք ծավալվելը: Թեմա 6՝ Տարածաշրջանային
տարբեր հիմնախնդիրներ: Թեմա 7՝ Ամերիկայի տարածքային հակասու-
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թյունները: Թեմա 8՝ Զարգացում և կերպափոխություն: Թեմա 9` Դժգոհություններ
և բարեփոխություններ: Թեմա 10` Վ. Վիլսոնի դոկտրինան: Թեմա 11` Ֆ. Դ. Ռուզվելտի դոկտրինան: Թեմա 12` Հ. Թրումենի դոկտրինան և <<Սառը պատերազմի>> սկզբնավորումը: Թեմա 13` Փոփոխությունների տասնամյակներ: Թեմա 14`
21-րդ դարի նախաշեմին:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M02. Լուսավորական դարաշրջանը Եվրոպայում /17-18-րդ դդ./ սոցիալական
միջավայր և գաղափարախոսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
համապարփակորեն
ներկայացնել
Լուսավորական դարաշրջանի ընկերային կյանքի արմատական տեղաշարժերը,
առաջադրված հիմնարար գաղափարներն ու արժեհամարակգերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.կիմանա
Լուսավորական
շարժման,
ուժերի
հավասարակշռման
եվրոպական հայեցակարգի, իմացաբանական ինքնուրույնության և
գաղութացման փոխհարաբերությունների մասին:
2.կկարողանա կիրառել Լուսավորական դարաշրջանի մասին գիտելիքները
Արդյունաբերական
դարաշրջանի
հասարակության,
տնտեսական,
քաղաքական, էթնիկական, ազգային հիմնախնդիրները ըմբռնելու համար,
3.
կկարողանա
կատարել
հետազոտական
աշխատանք
նվիրված
հասարակական այլացման խնդիրներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Լուսավորական ժամանակաշրջանը: Թեմա 2՝ Սոցիալական
միջավայրը
և
անցումը
ֆեոդալական
հասարակությունից
դեպի
Արդյունաբերական
հասարակություն:
Թեմա
3՝
Փոփոխություններ
արտադրության, հասարակության սոցիալական կազմի, հասարակական
գաղափարախոսության մեջ: Թեմա 4՝ Լուսավորական շարժումն իբրև
Նեոռոմանականություն
և
աստիճանական
անցումը
իմացաբանական
ինքնուրույնության /Կիկերոնի պետության, հասարակության, սոցիալական
կարգաբերության գաղափարները/: Թեմա 5՝ Ջոն Լոկ, Դեյվիդ Հյում, Բըրք,
Մոնտեսքյո, Ժ.-Ժ. Ռուսսո:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M02. Կայսրությունների էվոլյուցիան ու կերպափոխությունները նոր և
նորագույն դարաշրջանններում /Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան,
Ավստրո-Հունգարիա/ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գաղութատիրական
քաղաքականության զարգացման էտապները` մարդկային հասարակության
պատմության
ամենավաղ
ժամանակաշրջանից
մինչև
մեր
օրերը:
Ամենակարևորն ու էականը, որ անհրաժեշտ է պարզաբանել, պետք է մատուցել,
թե ինչպիսի նմանություններ և տարբերություններ են գոյություն ունեցել այդ
քաղաքականության մեջ` նրա գոյության մոտ 3 հազ. տարիների ընթացքում:
Մյուս կարևոր հիմնախնդիրը, դա գաղութային քաղաքականության
երկակիության պարզաբանումն է, քանզի հենց դրա շնորհիվ է, որ հետամնաց
շատ երկրներ ապրեցին թռիչքաձև զարգացում և վերելք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա թե ինչպիսի նմանություններ և տարբերություններ են
գոյություն ունեցել
հասարակության
տարբեր
դարաշրջաններում
իրականացված գաղութատիրական քաղաքականությունների միջև,
2. կկարողանա տեսնել գաղութատիրական քաղաքականության
ուսումնասիրության կապը
մյուս պատմագիտական
օժանդակ
գիտությունների հետ (պատմական աշխարհագրություն,
լեզվագիտություն,
պատմա-օրենսդրություն, պատմական ժողովրդագրություն և այլն),
3. կկարողանա ավելի խորը և շրջահայաց գիտելիքներ ունենալ
պատմական գործընթացները ուսումնասիրելիս և դրանք վերլուծության
ենթարկելու ընթացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Գաղութ
և
գաղութատիրական
քաղաքականություն
հասկացությունները: Նրա ձևավորումը և զարգացման շրջանները: Դրանց
տարբերությունները և նմանությունները: Թեմա 2՝ Հին հունա-փյունիկյան
գաղութները, որպես այդ քաղաքականության դասական տարբերակ հին
աշխարհում: Հին հռոմեացիների գաղութային քաղաքականությունը: Թեմա 3՝
Գաղութատիրության մեջ կատարված փոփոխությունները միջնադարում,
մանավանդ Ամերիկայի հայտնագործումից հետո ընկած ժամանակաշրջանում:
Թեմա
4՝
Գաղութային
քաղաքականության
օրգանական
կապը
աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունների հիմնախնդրի հետ: Թեմա 5՝
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Գաղութային քաղաքականության շրջանակների հետագա ընդլայնումը նոր և
նորագույն դարաշրջաններում: Թեմա 6՝ 18-19-րդ դդ. իրականացրած
գաղութային քաղաքականության ազդեցությունը միջպետական փոխհարաբերությունների հիմնխնդրի վրա: Թեմա 7՝ Գաղութային քաղաքականության
անկումը և դրա միջազգային ու պատմական նշանակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1102/M03. Ազգաշինության տեսությունները և ազգաշինական իննովացիոն
պրակտիկաները ետխորհրդային Կենտրոնական Ասիայում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել ազգայնականության (nationalism) և
ազգաշինության
(nation—building)
տեսությունները
և
ապա
դրանց
համապատկերում ներկայացնել ետխորհրդային Կոնտրոնական Ասիայաի
երկրների պատմությունը։ Կենտրոնական Ասիայի պատմության սույն
շրջափուլի ոսւումնասիրման համար մեկ ընդհանրական շրջանակում
անդրադարձ
կկատարվի
էթնիկ-ժողովրդգրական,
տնտեսական,
հասարակական, քաղաքական և մշակութային բաղադրիչներին: Դասընթացը
նախատեսում է դասախոսություններ, քննարկումներ և ներկայացումներ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Իմանալ Կենտրոնական Ասիայաի պատմության հիմնակազմիկ
փաստերը:
2. Տեսնել Կենտրոնական Ասիայաի պատմության տեղն ու դերը
համաշխարհային պատմության համածիրում։
3. Պատկերացում կազմել Կենտրոնական Ասիայաի պատմական և
քաղաքական
դերի մասին՝ հատկապես 19—21 րդ դարերի
ժամանակահատվածում։
4. Հասկանալ արդի Կենտրոնական Ասիայի քաղաքական,
քաղաքակրթական և
5. մշակութային ենթատեքստերը։
Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Ագայնականության տեսությունները (Բ. Անդերսոն և Է. Գելներ):
Թեմա 2՝ Ազգայնականություն և մոդեռնիզմ. Ազգ և պետություն (Է. Գիդենս և
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Հաբերմաս): Թեմա 3՝ Ազգը և ետարդիական և ետգաղութատիրական
տեսությունները (Հ. Բհաբա): Թեմա 4՝ Կենտրոնական Ասիայի ազգային և
պետական ենթատեքստերը։ Թեմա 5՝ Կենտրոնական Ասիայի Խանությունները և
պետականության
գաղափարը։
Թեմա
6՝
Ռուսական
գաղութային
քաղաքականությունը. Ցարիզմ և ԽՍՀՄ:Թեմա 7՝ Իսլամը և ԽՍՀՄԸ: Թեմա 8՝
Ազգային գաղափարի ներդրումը ԽՍՀՄ տարիներին։ Թեմա 9` Ետխորհրդային
Կենտրոնական
Ասիան
և
ետգաղութատիրական
տեսությունների
կիրառելիության խնդիրը։ Թեմա 10` Ինչպես են ծնվում ազգերը՝ Ղազախների
օրինակը։
Թեմա
11՝
Իննովացիոն
ազգաշինական
գործընթացները
Ղազախստանում (Աստանան և միջէթնիկ ներդաշնակություն)։ Թեմա
12`Նազարբաևի քարիզմատիկ իշխանությունը. ստեղծագործ ավտորիտարիզմ:
Թեմա 13` Ղրղզստան. Ժողովրդավարության և ուտոպիա։ Թեմա 14`
Տաջիկստան. քաղաքական հանրույթի ստեղծումը: Թեմա 15` Թուրքմենստան.
ազգային
ուտոպիան
և
Թուրքմենբաշին:
Թեմա 16` Ուզբեկստան.
գերիշխանության հետքերով:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

1102/M03.
Տրանզիտիվ
հասարակությունները
միջնադարից
ժամանակաշրջան (Վեստֆալ, Վիեննա, Վերսալ) (3 կրեդիտ)

արդի

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քաղաքակրթական ամբողջի համապատկերում
դիտարկել
եվրոպական
հասարակությունների
արդիականացման
և
կերպափոխության հիմնախնդիրները միջնադարից արդի ժամանակաշրջան
անցումային փուլում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կյուրացնի միջնադարյան համընդհանրական աշխարհակարգից
Վեստֆալյան համակարգին անցման և արդի պետությունների ու
հասարակությունների ձևավորման պատմական նշանակությունը,
2. կյուրացնի ազգ-պետությունների իբրև նոր սոցիալ-պատմական
միավորի ձևավորման աձանձնահատկությունները Եվրոպայի տարբեր
հատվածներում, ինչպես նաև Ֆրանսիական հեղափոխության և
նապոլեոնյան համակարգի ազդեցությունը այս հարցում ի
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հակադրություն Վիեննայի աշխարհակարգի և ի համեմատություն
Վերսալյան համակարգի
3. կկարողանա համաշխարհային պատմության համատեքստում
գնահատել հասարակական նորացման նախագծերի և արդիության
բովանդակությունն ու նշանակությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Միջնադարյան Եվրոպա. աշխարհակարգի իդեալական կառույցը:
Թեմա 2՝ Ռեֆորմացիա և հակառեֆորմացիա: Թեմա 3՝ Նիդերլանդական
հեղափոխությունը: Թեմա 4՝ Երեսնամյա պատերազմը և Վեստֆալյան
խաղաղությունը: Թեմա 5՝ Բացարձակապետության ժամանակաշրջանը և արդի
պետությունը: Թեմա 6՝ Ազգ-պետությունը և ինքնիշխանության լեգիտիմության
հիմնախնդիրները: Թեմա 7՝ Ֆրանսիական և ամերիկայն հեղափոխությունները:
Թեմա 8՝ Աշխարհակարգի նապոլեոնյան հարացույցը: Թեմա 9` Վիեննայի
աշխարհակարգը
և
եվրոպական
համերաշխությունը:
Թեմա
10`
Գաղափարաբանություններ
և
արդիություն:
Թեմա
11`
Եվրոպայի
միասնականացման գաղափարներ: Թեմա 12` Ուշացած ազգեր: Թեմա 13`
Վերսալյան համակարգ. Ազգերի լիգա: Թեմա 14` Ազգերի ինքնորոշման և
համակեցական նոր հարացույցեր:

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայաստանի հարակից երկրների պատմություն¦
1101/MK01 . Իրանի պատմության աղբյուրագիտություն և պատմագրություն (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն,)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է
ներկայացնել Աքեմենյան, Պահլավական ու
Սասանյան դարաշրջաանների արձանագրություններում պահպանված այն
տվյալները, որոնք օգտակար կարող են լինել Կովկասի պատմության ուսումնասիրողներին: Քննարկվելու են նաև արաբների կովկասյան նվաճումները և Կովկասի արաբական տիրույթները նկարագրող արաբալեզու աղբյուրները, X-XIV
դարերի արաբալեզու ու պարսկալեզու պատմա-աշխարհագրական աշխատությունները: Մանրամասն ներկայացվելու են Իրանի հյուսիս-արևելյան տարածքների ու Կովկասի պատմությանը վերաբերող XV-XIX դարերի պարսկալեզու
աղբյուրները, XVI դարից սկզբնավորված օսմանյան տարեգրությունները։ Անդրադարձ է կատարվելու նաև XIX դարի Կովկասի պարսկալեզու և թուրքալեզու
պատմագիրների երկերին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.կիմանա Կովկասի պատմությանը վերաբերող հին արևելյան սկզբնաղբյուրները, արաբական, պարսկական ու թուրքական գրավոր
աղբյուրները, կծանոթանա դրանցում առկա կարևոր պատմական
տեղեկություններին,
2.կհասկանա դրանց ուսումնասիրության ու գիտական շրջանառության
մեջ մտցնելու հիմնախնդիրները,
3.կկարողանա օգտվել արևելյան աղբյուրներից, պատկերացում կունենա
այս բնագավառում առկա որոշակի ձեռքբերումների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կովկասի պատմության հնագույն շրջանի արևելյան աղբյուրները:
Թեմա 2՝ Կովկասի շրջանների արաբական նվաճմանը վերաբերող աղբյուրները:
Թեմա 3` Կովկասի շրջաններն ու բնակավայրերը արաբական աշխարհագրական երկերում: Թեմա 4` Կովկասի շրջաններն ու բնակավայրերը պարսկալեզու
աշխարհագրական երկերում: Թեմա 5` Կովկասի պատմությանը վերաբերող XIIXIV դարերի արաբալեզու ու պարսկալեզու աղբյուրները: Թեմա 6` Կովկասի
պատմությունը XV-XVII դարերի պարսկալեզու աղբյուրներում: Թեմա 7`
Կովկասի պատմության XVI-XVII դարերի թուրքական աղբյուրները: Թեմա 8՝
Կովկասի XVIII-XIX դարերի պատմության պարսկական աղբյուրները: Թեմա 9՝
Կովկասի XVIII-XIX դարերի պատմության թուրքական աղբյուրները: Թեմա 10՝
Կովկասի շրջաններն ու բնակավայրերն ըստ XVI-XIX դարերի թուրքական ու
պարսկական աշխարհագրական երկերի: Թեմա 11՝ Կովկասի XIX դարի պարսկալեզու ու թուրքալեզու պատմագիրները: Թեմա 12՝ Կովկասի պատմությանը
վերաբերող արաբատառ վավերագրերը: Թեմա 13՝ Կովկասի պատմությանը
վերաբերող XVII-XIX դարերի արաբատառ վավերագրերը: Թեմա 14՝ Կովկասի
պատմությանը վերաբերող արաբատառ աղբյուրների հիման վրա կատարված
արժեքավոր աղբյուրագիտական հետազոտությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK01. Համակեցություն և կոնֆլիկտ. Օսմանյան կայսրությունը 19-20-րդ

դդ(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն,)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննել էթնոսի, կրոնի, լեզվի և մշակույթի
տեսանկյունից խայտաբղետ պատկեր ներկայացնող Օսմանյան կայսրության
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ժողովուրդների համակեցության և կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները՝
կենտրոնանալով հատկապես 19-20-րդ դդ. վրա: Մարոնիտ-դրուզական, հայքրդական
բախումների,
հունական-բուլղարական
եկեղեցիների
տարաձայնությունների օրինակով ուսանողներին ցույց է տրվում, թե ինչպես էր
օսմանյան պետությունը փորձում կառավարել
այդ բազմազանությունը:
Դասընթացը նպատակ ունի քննել, թե ինչպես միաէթնիկ պետության մոդելը
խախտեց քանի որ դար շարունակ խաղաղ իրար հետ բնակվող էթնո-կրոնական
համայնքների հավասարակշռությունը:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի .
1. հասկանալ Օսմանյան կայսրությունում պետություն-կրոնադավանական
համայնքներ հարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմներն ու
մուսուլման և ոչ մուսուլման համայնքների հարաբերությունների
առանձնահատկությունները:
2. Միաէթնիկ պետություն ստեղծելու նախադրյալներն ու հետևանքները
Բովանդակությունը.

Թեմա
1՝
Դասընթացի
ներածությունը՝
մեթոդաբանություն,
արդիականություն,գրականության համառոտ տեսություն: Թեմա 2՝ Էթնոկրոնական կոնֆլիկտի տեսություն: Թեմա 3՝ Օսմանյան կայսրության էթնոկրոնական քաղաքականություն. Միլլեթների համակարգը որպես բազմազգ և
բազմակրոն հասկացության կառավարման մոդել: Թեմա 4՝ Լոկալ էթնոկրոնական հակամարտություններն Օսմանյան կայսրությունում: Թեմա 5՝
Բազմազգ և բազմակրոն պետությունից միաէթնիկ պետության անցնելու
նախադրյալներն ու հետևանքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK02 . Այլախոհական շարժումները ԽՍՀՄ-ում 1960-1980-ական թթ.(3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն,)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է. 1960-1980-ական թթ. խորհրդային հասարակության քաղաքական պատմության կարևորագույն դրսևորումներից էր այլախոհական (դիսիդենտական) շարժումը, որն իր վերելքներով ու վայրէջքներով
որոշակի դերակատարություն է ունեցել խորհրդային պետության քաղաքական
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զարգացումներում, ուստի նրա պատմության դասավանդումը կարևոր նշանակություն ունի այդ տարիների քաղաքական կյանքի ամբողջական պատկերացումն ունենալու տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, այլախոհական շարժման ձևավորման պատճառների մասին,
պատկերացում կկազմի շարժման ներսում ձևավորված գաղափարական երեք ուղղությունների և շարժման հիմնական փուլերի վերաբերյալ,
2. կհասկանա, որ այլախոհական շարժումը գաղափարապես նախապատրաստեց անցումը բազմակուսակցական համակարգին,
3. կկարողանա հստակ պատկերացում կազմել շարժման բովանդակության, պայքարի ձևերի և մեթոդների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Այլախոհական շարժման ուսումնասիրման աղբյուրների և գրականության տեսություն: Թեմա 2՝ Այլախոհության սահմանումը: Թեմա 3՝ Այլախոհական շարժման պարբերացումը: Թեմա 4՝ Այլախոհական շարժումը 195060-ական թթ. սկզբներին: Թեմա 5՝ Իրավապաշտպան շարժման ընդլայնումը և
խորացումը 1960-ական թթ. երկրորդ կես, 1970-ական թվականների կեսեր:
Թեմա 6՝ Այլախոհական շարժման Հելսինկյան փուլի սկիզբը: Թեմա 7՝ Այլախոհական շարժման մարումը 1980-ական թթ. սկզբներին: Թեմա 8՝ Այլախոհական
շարժումը Հայաստանում 1950-80-ական թթ.:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK02 . Հարավային Կովկաս- Ռուսաստան հըարաբերությունները արդի
փուլում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն,)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն է
ներկայացնել
Ռուսաստանի Դաշնության
քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում, կիրառվող քաղաքականության
տնտեսական,
ռազմաքաղաքական,
մշակութային-քաղաքակրթական
բաղադրիչները, անվտանգության և տեղեկատվական համակարգերը, դրանց
փոփոխության և զարգացման հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. կտիրապետի ՌԴ քաղաքականության հիմնական ուղղություններին
հետխորհրդային
տարածքում,
մասնավորապես
Հարավային
Կովկասում,
2. կհասկանա Հարավային Կովկասում ՌԴ ռազմաքաղաքական և
տնտեսական
շահերի
ամբողջական
պատկերը
և
այդ
քաղաքականության կիրառման առանձնա-հատկությունները,
3. կըմբռնի
Հարավային
Կովկասի
հանրապետություններից
յուրաքանչյուրի հետ ՌԴ բազմակողմանի հարաբերությունների և
հակասությունների առանցքը,
4. կհասկանա և կվերլուծի Հարավային Կովկասում տնտեսական և
քաղաքական մրցակցության իրողությունները ՌԴ և Արևմուտքի, ՌԴ և
Թուրքիայի, Իրանի միջև:
5. ընդհանրական կարողություններ կունենա Հարավային Կովկասում ՌԴ
քաղաքականության կիրառման փուլային առանձնահատկությունների
և աշխարհաքաղաքական շահերի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ՌԴ քաղաքականության ընդհանուր գծերը հարավկովկասյան
տարածա-շրջանում
ԽՍՀՄ
փլուզումից
հետո:
Թեմա
2՝
ՌԴ-ՀՀ
հարաբերությունները Բ. Յելցինի վարչակազմի տարիներին: Թեմա 3՝ ՌԴՎրաստան հարաբերությունները 1990-ական թթ.: Թեմա 4՝ ՌԴ-Ադրբեջան
հարաբերությունները 1990-ական թթ.: Թեմա 5՝ ՌԴ-ն և հակամարտությունները
Հարավային Կովկասում 1990-ական թթ.: Թեմա 6՝ Ղարաբաղյան պատերազմը և
խնդրի կարգավորման ռուսական միջնորդական առաքելությունը: Թեմա 7՝
Ղարաբաղա-ադրբեջանական խնդրի կարգավորման գործընթացը ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի շրջանակներում և ՌԴ-ն: Թեմա 8՝ Վրաց-աբխազական և վրացհարավօսական
հակամարտությունները
1990-ական
թթ.:
ՌԴ
քաղաքականությունը
խնդրի
կարգավորման
ուղղությամբ:
Թեմա 9՝
Էներգակիրների
և
տրանսպորտային
հանգույցների
խնդիրը
ՌԴ
հարավկովկասյան
քաղաքականության
բաղադրիչներ:
Թեմա
10՝
Մրցակցությունը հարավկովկասյան տարածաշրջանում. ՌԴ-ԱՄՆ, ՌԴ-ԵՄ, ՌԴԹուրքիա և ՌԴ-ԻԻՀ հարաբերություններն ու շահերը տարածաշրջանում: Թեմա
11՝ ՌԴ քաղաքականությունը Հարավային Կովկասում Վ. Պուտինի (20002008թթ.) և Դ. Մեդվեդևի (2008-2012 թթ.) վարչակազմերի օրոք: Թեմա 12՝
Հարավօսական ճգնաժամը 2008 թ. օգոստոսին և ՌԴ քաղաքականության նոր
դրսևորումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1101/MK03 . Ինտեգրացիոն գործընթացները հետխորհրդային տարածքում(3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն,)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրոսներին ներկայացնել ԽՍՀՄ փլուզումից
հետո հետխորհրդային երկրներում ընթացող գործընթացները, հետխորհրդային
տարածքում, Եվրոպայում և Ասիայում, միջազգային կազմակերպություններում
այդ երկրների ինտեգրացիոն քաղաքականությունն ու փորձը: Հետխորհրդային
երկրները տարբեր ինտեգրացիոն գործընթացների մաս են կազմել,
անդամակցում են կամ անդամակցության թեկնածու երկրներ են այնպիսի
միություններում ու կառույցներում (ԵՄ, ԱՊՀ, ԵՏՄ, ՆԱՏՕ, ՀԱՊԿ և այլք), որոնք
ունեն համագործակցության ու մրցակցության հարթակներ տնտեսական,
ռազմաքաղաքական
և այլ ոլորտներում: Ինտեգրացիոն գործընթացների
սկզբնավորման, զարգացման ու ընդլայնման պատմությունը, նրանց
հասարակական-քաղաքական, ռազմական, տնտեսական ու մշակութային
բաղադրիչները, փորձառությունն ու հիմնախնդիրները բազմակողմանի
ներկայացման ու քննարկման անհրաժեշտություն ունեն: Նպատակն է վեր
հանել
հետխորհրդային
տարածքի
ինտեգրացիոն
գործընթացների
հասարակական-քաղաքական,
անվտանգության
ու
տնտեսական
նպատակահարմարություններն ու առանձնահատկությունները, միջազգային
գործընթացների
վրա
ինտեգրացիոն
այդ
միավորների
ունեցած
դերակատարությունը, հեռանկարներն ու մարտահրավերները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացն անցնելուց հետո մագիստրանտները.
1. գիտելիքներ կունենան հետխորհրդային տարածքի ինտեգրացիոն
գործընթացների սկզբնավորման, ուղղությունների, ասպեկտների ու
հեռանկարների վերաբերյալ,
2. կտիրապետեն
ինտեգրացիայի
արդյունքների,
հաղթահարվելիք
խնդիրների փուլերին ու շրջանակներին,
3. կըմբռնեն
ինտեգրացիոն
տարբեր
կառույցների
միջև
առկա
համագործակցության հարթակները և մրցակցության ոլորտները,
փոխհարաբերությունները առանձին երկրների մի
4. կհասկանան ինտեգրացիոն կառույցների ու դրանց ընդլայնման,
զարգացման, բարեփոխման
հնարավորություններն ու
օրինաչափությունները,
5. ընդհանրական
կարողություններ
կունենան
ինտեգրացիոն
համակարգերի պատմական կայացման, զարգացման, ընդգրկման և այլ
գործընթացների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինտեգրացիան հետխորհրդային տարածքում. պատմական փորձն ու
հիմնախնդիրները: Թեմա 2` Ինտեգրացիան եվրոպական կառույցներին.
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Մերձբալթյան երկրների օրինակը: Թեմա 3. Ինտեգրացիան հետխորհրդային
տարածքում. ԱՊՀ ձևավորումը, ձեռքբերումներն ու հեռանկարները: Թեմա 4`
Ինտեգրացիոն ալյլընտրանքը հետխորհրդայի տարածքում. Նոր մոդելների
փնտրտուքը: Թեմա 5` ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումն արևելք. Ռազմաքաղաքական նոր
իրողությունները հետխորհրդային տարածքում: Թեմա 6` ՀԱՊԿ-ի ստեղծումը և
միասնական պաշտպանական համակարգի ձևավորումը. Ձեռքբերումներ,
ռիսկեր, հեռանկարներ: Թեմա 7` Տնտեսական ինտեգրացիան հետխորհրդային
տարածքում. Եվրասիական Տնտեսական Միություն: Թեմա 8` Ինտեգրացիայի
քաղաքակրթական,
տնտեսական,
քաղաքական,
ռազմական
և
այլ
բաղադրիչների առաջնահերթությունները հետխորհրդային երկրներում ու
հասարակություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1101/MK 3 . Կովկասի պատմության աղբյուրագիտություն և պատմագրություն (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն,)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Կովկասի պատմության
աղբյուրների հիմնական խմբերը, աղբյուրների հետազոտման հիմնական
սկզբունքները, մեթոդները և մեթոդաբանությունը, ծանոթացնել աղբյուրների
հետ աշխատելու կոնկրետ եղանակների հետ: Դասընթացն իր մեջ ներառում է
նաև Կովկասի պատմագրության հիմնախնդիրների արծարծումը:
Կրթական արդյունքները.

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Կովկասի պատմության հետազոտության համառոտ պատմությունը, կծանոթանա մասնագիտական գրականությանը,
2. կհասկանա Կովկասի ժողովուրդների պատմությունն ամբողջության մեջ
և դրանցից յուրաքանչյուրի զարգացման ինքնատիպությունը,
3. կկարողանա կովկասագիտական ծավալուն գրականության մեջ կողմնորոշվել և կատարել քննական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պատմական գործընթացները Կովկասում և դրանց լուսաբանումը
պատմագրության մեջ: Թեմա 2՝ Կովկասի հին պատմության սկզբնաղբյուրները:
Թեմա 3՝ Կովկասի միջնադարյան պատմության հայկական սկզբնաղբյուրները:
Թեմա 4՝ Վրացական սկզբնաղբյուրները Կովկասի միջնադարյան պատմության
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մասին: Թեմա 5՝ Աղվանական մատենագրության հիմնախնդիրը: Աղվանքի
պատմության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 6՝ Կովկասի միջնադարյան պատմության ասորական, բյուզանդական, պարսկական, արաբական, թուրքական, եվրոպական և ռուսական սկզբնաղբյուրները: Թեմա 7՝ Կովկասի պատմության
աղբյուրագիտության ընդհանուր հիմնախնդիրները: Թեմա 8՝ Կովկասի նոր
պատմության սկզբնաղբյուրները: Թեմա 9՝ Կովկասի պատմության պատմագրության սկզբնավորումը և առաջին քայլերը: Թեմա 10՝ Կովկասի պատմության
պատմագրության ձեռքբերումները և հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Կովկասագիտություն¦
1101/MK01 Արդի գրական ադրբեջաներեն-2(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել թարգմանչական
հմությունները, ծանոթացնել մասնագիտական թարգմանություններ կատարելու
կանոններին և պարտադիր նորմերին, հարստացնել բառապաշարը՝ շեշտը
դնելով հասարակական-քաղաքական և ռազմական բառապաշարի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1
կկարողանա առանց բառարանի օգնության կարդալ, թարգմանել
միջինից բարդ ադրբեջաներեն տեքստեր՝ կիրառելով արհեստավարժ
թարգմանության համար անհրաժեշտ մեթոդները:
2
կկարողանա լսել և ընկալել ադրբեջաներեն խոսքը՝ ինչպես
ուսուցողական նպատակներով կազմված, այնպես էլ լեզուն կրողների
արտաբերած խոսքը:
3 կկարողանա
ազատ
օգտվել
ադրբեջանական
էլեկտրոնային
լրատվամիջոցներից,
ինչպես
նաև
կատարել
բանավոր
թարգմանություններ, գրել փոխադրություններ և շարադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Մակբայական դերբայներով
ստորադասական
նախադասություններ:
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նախադասություններ: Բարդ
Թեմա
2`Ադրբեջաներենի

բառապաշարի հարստացման միջոցներն ու ուղիները ժամանակակից փուլում:
Թեմա 3` Փոխառությւնները ժամանակակից ադրբեջաներենում. սղբյուրնեն ու
պատճառները: Թեմա 4` Հայերենից ադրբեջաներեն թարգմանություններ
կատարելու սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները:
Թեմա 5`
Ժամանակակից ադրբեջանական էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից օգտվելու
հմտությունները և լեզվական առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5,
5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1101/MK01 Արդի գրական վրացերեն-2(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել թարգմանչական
հմությունները, ծանոթացնել մասնագիտական թարգմանություններ կատարելու
կանոններին և պարտադիր նորմերին, հարստացնել բառապաշարը՝ շեշտը
դնելով հասարակական-քաղաքական և ռազմական բառապաշարի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1 կկարողանա առանց բառարանի օգնության կարդալ, թարգմանել
միջինից բարդ վրացերեն տեքստեր՝ կիրառելով արհեստավարժ
թարգմանության համար անհրաժեշտ մեթոդները:
2 կկարողանա լսել և ընկալել վրացերեն խոսքը՝ ինչպես ուսուցողական
նպատակներով կազմված, այնպես էլ լեզուն կրողների արտաբերած
խոսքը:
3
կկարողանա
ազատ
օգտվել
վրացական
էլեկտրոնային
լրատվամիջոցներից,
ինչպես
նաև
կատարել
բանավոր
թարգմանություններ, գրել փոխադրություններ և շարադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Մակբայական դերբայներով նախադասություններ: Բարդ
ստորադասական նախադասություններ: Թեմա 2` Վրացերենի բառապաշարի
հարստացման միջոցներն ու ուղիները ժամանակակից փուլում: Թեմա 3`
Փոխառությւնները ժամանակակից վրացերեն ում. սղբյուրնեն ու պատճառները:
Թեմա 4` Հայերենից վրացերեն թարգմանություններ կատարելու սկզբունքներն
ու առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Ժամանակակից վրացական
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էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից օգտվելու հմտությունները և լեզվական
առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5,
5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1101/MK02 Արդի գրական ադրբեջաներեն-3(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ գործնական)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել հայերենից
ադրբեջաներեն
թարգանություններ
կատարելու
ունակությունները,
հարստացնել գիտելիքները, նպաստել ուսանողների՝ ադրբեջաներեն խոսքը
լսելու և ընկալելու կարողությունների զարգացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա առանց բառարանի օգնության կարդալ, թարգմանել և բանավոր
ներկայացնել միջինից բարդ և բարդ ադրբեջաներեն տեքստեր, ինչպես նաև
կատարել բարդ թարգմանություններ հայերենից ադրբեջաներեն:
2. կկարողանա լսել և ընկալել ավելի բարդ ադրբեջաներեն խոսք, կատարել
գեղարվեստական տեքստերի վերծանում:
3. կկարողանա ադրբեջաներենով բանավոր կերպով ներկայացնել զեկույցներ
համապատասխան թեմայով և ազատ մասնակցել ադրբեջաներենով անցկացվող
բանավոր քննարկումների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ադրբեջաներեն լեզվի հրապարակախոսական ոճը. Մամուլի,
ռադիոյի և հեռուստատեսության լեզու: Թեմա 2` Օտար լեզվով բանավոր խոսքը
լսելու և ընկալելու հմտությունները, մեթոդներն ու ժամանակակից
մոտեցումները: Թեմա 3`
Երկխոսություններ և շարադրություններ գրելու
առանձնահատկությունները: Շարադասություն և առոգանություն: Թեմա 4`
Ադրբեջաներենի գեղարվեստական լեզվի ոճային առանձնահատկությունները:
Ժամանակակից արձակի լեզուն: Թեմա 5` Ինտերակտիվ մեթոդներով լեզվական
հմտությունները զարգացնելու կարևորությունը
և դրա կիրառական
նշանակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5,
5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է
1101/MK 02 Արդի գրական վրացերեն-3(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ գործնական)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել հայերենից
վրացերեն թարգանություններ կատարելու ունակությունները, հարստացնել
գիտելիքները, նպաստել ուսանողների՝ վրացերեն խոսքը լսելու և ընկալելու
կարողությունների զարգացմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1 կկարողանա առանց բառարանի օգնության կարդալ, թարգմանել և
բանավոր ներկայացնել միջինից բարդ և բարդ վրացերեն տեքստեր,
ինչպես նաև կատարել բարդ թարգմանություններ հայերենից վրացերեն:
2 կկարողանա լսել և ընկալել ավելի բարդ վրացերեն խոսք, կատարել
գեղարվեստական տեքստերի վերծանում:
3 կկարողանա վրացերենով բանավոր կերպով ներկայացնել զեկույցներ
համապատասխան թեմայով և ազատ մասնակցել վրացերենով
անցկացվող բանավոր քննարկումների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վրացերեն լեզվի հրապարակախոսական ոճը. Մամուլի, ռադիոյի և
հեռուստատեսության լեզու: Թեմա 2` Օտար լեզվով բանավոր խոսքը լսելու և
ընկալելու հմտությունները, մեթոդներն ու ժամանակակից մոտեցումները: Թեմա
3` Երկխոսություններ և շարադրություններ գրելու առանձնահատկությունները:
Շարադասություն և առոգանություն: Թեմա 4` Վրացերենի գեղարվեստական
լեզվի ոճային առանձնահատկությունները: Ժամանակակից արձակի լեզուն:
Թեմա 5` Ինտերակտիվ մեթոդներով լեզվական հմտությունները զարգացնելու
կարևորությունը և դրա կիրառական նշանակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 5,
5 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1101/MK 3 . Ազգային և կրոնական փոքրամասնությունները Ադրբեջանում (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն,)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Ադրբեջանի
էթնիկ ու կրոնկանփոքրամասնությունների խճանկարին,
փոքրամասնություններ-մեծամասնություն ձևավորման ընթացքին, ազգային
քաղաքականության խորհրդային ու հետխորհրդային քաղաքականության
առանձնահատկություններին, ազգային փոքրամասնությունների ընթացիկ
էթնոմշակութային ու քաղաքական զարգացումներին ու հեռնկարներին:
Կրթականարդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը.
1.
Կիմանա Ադրբեջանի էթնիկ ու կրոնկան փոքրամասնությունների
պատկերը
2.
Կհասկանա
Ադրբեջանի
ազգային
քաղաքականության
առանձնհատկությունները
3.
Կկարողանա ինքնուրույն վերլուծել ու գնահատաել Ադրբջանի
փոքրամասնությունների հիմնախնդիրները, դրանց զարգացումների
հեռնկարներն տեղական, տարածաշրջանային ու միջազգային
համատեքստում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արևելյան Այսրկովկասի էթնիկ, դավանական ու կրոնական
պատկերը XX դարասկզբին. ինքնության զարգացումներն ու հասարակական,
մշակութային արդիականցման գործընթացները:
Թեմա 2՝ Ազգային
քաղաքականության առանձնահատկությունները Խորհրդային Ադրբեջանում:
Թեմա 3՝
Կրոնական ու դավանական քաղաքականությունը խորհրդային
տարիներին
և
Ադրբեջանը:
Թեմա
4՝
Ազգային
ու
կրոնական
փոքրամասնությունների հիմնախնդիրնեը հետխորհրդային Ադրբեջանում:
Թեմա 5՝
Ադրբեջանը
և
ազգային,
կրոնական
ու
լեզվական
փոքրամասնությունների պաշտպանության միջազգային կոնվենցիաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչքննությունըբանավորէ՝10 միավորառավելագույնարժեքով: Հարցատոմսըպարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝համապատասխանաբար5
միավոր: Միավորներիքայլը 0.5 է:

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Հնագիտություն և ազգագրություն»
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1104/M01.
Հայկական լեռնաշխարհը մ.թ.ա 24-9-րդ դարերում (սոցիալմշակութային ձևափոխումների դինամիկան ըստ հնագիտական տվյալների) (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Ուսանողների մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել Հայկական լեռնաշխարհի
մ.թ.ա. 24-9-րդ դդ հնագիտական մշակույթի, ժամանակագրական փուլերի,
թվագրման և տիպաբանության խնդիրների վերաբերյալ: Հնագիտական
տվյալների հիման վրա բացահայտել հնագիտական մշակույթների ծագման,
զարգացման և ձևափոխման դրսևորումներն: Մանրամասնորեն ճանաչել
պաշտամունքի,
հնաճարտարապետության
ձևավորման
սկբնավորման
միտումները: Հասկանալ այդ հասարակությունների սոցիալ-մշակութային
ընկալումներն:
Կրթական արդյունքները
1. կունենա
ամբողջական
գիտելիքներ՝ նշված դարաշրջանի
հնագիտական
մշակույթների բնութագրի,
ծագման զարգացման
խնդիրների վերաբերյալ,
2.կծանոթանա
Հայկական
լեռնաշխարհի
հասարակությունների
տիպաբանական,
ժամանակագրական
հատկանիշներին
և
առանձնահատկություններին,
3. ձեռք կբերի որոշակի հմտություններ ճանաչելու հնագիտական
մշակույթներ, սոցիալ-մշակութային ձևափոխումների դինամիկան ըստ
հնագիտական աղբյուրների:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Հայկական լեռնաշխարհի հնագիտական մշակույթների
փուլաբաժանման սանդղակն ըստ նորահայտ տվյալների: Թեմա 2՝ Լճաշենմեծամորյան մշակույթը նշանավորող համալիրների ժամանակագրության
հարցերի շուրջ: Թեմա 3` միջին բրոնզի հնագիտական մշակույթների
փուլաբաժանման
խնդիրները:
Թեմա
4`
Հայկական
լեռնաշխարհի
հնամշակութային համակարգի ձևափոխության հիմնական փուլերը: Թեմա 5`
մ.թ.ա. 35/34-30/29 դդ մշակութային միջավայրի ձևավորման դարաշրջան: Թեմա
6` Մ.թ.ա. 30/29-26/25 դդ մշակութային համասեռ միջավայրի սեգմենտացման
դարաշրջան: Թեմա 7՝ Մ.թ.ա. 26/25- 23/22 դդ՝ մշակութային նոր համակարգերի
տարածման դարաշրջան: Մ.թ.ա 23/22-18/17 դդ մշակութային նոր համակարգի
ինտեգրման երրորոդ փուլ: Թեմա 8՝ Մ.թ.ա. 18/17 դդ սահմանագիծ – 16 դ.
երրորոդ քառորդ՝ մշակութային նոր համակարգերի տարածման և տրոհման
փուլեր: Թեմա 9՝ Մ.թ.ա. 16 դ. վերջին քառորդ – 9/8 դդ սահմանագիծ՝
մշակութային համասեռ միջավայրի ձևավորման դարաշրջան: Թեմա 10՝
Սոցիալ-մշակութային միջավայրի տրանսֆորմացման և հաջորդափոխության
հնագիտական դրսևորումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M01. Հայ ժողովրդի կենսապահովման մշակույթը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Կենսապահովման մշակույթը հայ ազգագրական գիտության կարևոր և
դեռևս անբավարար ուսումնասիրված ոլորտն է: Նպատակն է ներկայացնել այս
հիմնահարցի հիմնական տարրերի` հայ ժողովրդական բնակավայրա-բնակարանային համալիրների, ավանդական և ժամանակակից տարազի ու զարդարանքի, ուտեստի, փոխադրամիջոցների ու կապի միջոցների ուսումնասիրության սկզբունքներն ու տեսանկյունները, ամբողջական համալիրները, դրանց ժամանակագրական, տիպաբանական, արեալային, գոտիական, սոցիալ-ունեցվածքային, նշանային կտրվածքներով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա “Մշակույթ” հասկացության կառուցվածքաբանական առումներին, կենսապահովման մշակույթի տեղին ու դերին մշակույթների համակարգում, արդի գիտության մեջ գոյություն ունեցող մոտեցումներին,
2. կհասկանա կենսապահովման մշակույթի հիմնական բաղադրամասը
կազմող հայկական բնակավայրերի ավանդական և ժամանակակից գյուղական և
քաղաքային, մշտական ու սեզոնային տիպերի առանձնահատկությունները,
դրանց ձևավորման վրա ազդող գործոնները,
3. կիմանա հայ ժողովրդական բնակարանի և նրա ներսույթի ավանդական
և ժամանակակից տիպերը, դրանք պայմանավորող բնապահպանական և այլ
գործոնները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայաստանի գյուղական բնակավայրերի տեսակներն ու կառուցվածքը: Բնապահպանական, արեալային, սոցիալ-տնտեսական, հասարակական
և ծիսական առումները: Թեմա 2` Բնակարանը և բնակարանային համալիրները
հայոց գյուղական մշակույթի համակարգում: Թեմա 3` Հայոց ավանդական բնակարանի ներսույթը, կահույքը, կարասին,սպասքը, ջեռուցման և լուսավորման
համակարգերը: Թեմա 4` Տնտեսական, արտադրական, հասարակական և պաշտամունքային կառույցները, դրանց կառուցվածքային, գործառութային և տարածքային առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Զգեստն ու զարդարանքը, տարածքային, սեռատարիքային, առտնին և տոնածիսական համալիրները, տիպաբանությունը: Թեմա 6` Կանացի և տղամարդու տարազի համալիրներն ըստ ՀՊՊԹ ազգագրական հավաքածուների: Թեմա 7` ՈՒտեստի, համակարգը հայոց
մեջ: ՈՒտեստի պատմահամեմատական, տիպաբանական, արեալային, գոտի-
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ական, առտնին ու տոնածիսական, նշանային ուսումնասիրության հիմնախնդիրները: Թեմա 8` Փոխադրության և կապի ժողովրդական միջոցներ: Պատմահամեմատական, արեալային, գոտիական, տիպաբանական ուսումնասիրության խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M02. Ավստրալիայի և Օվկեանիայի ժողովուրդների ազգագրություն (3

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Ավստրալիայի և Օվկիանիայի ժողովուրդներին, որոնք ավանդաբար հանդես են գալիս որպես ազգաբանության հիմնական տեսությունների և առեղծվածների գլխավոր հերոսներ:
Դասախոսությունների և սեմինարների նպատակներից է պատկերացում կազմել
Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնակեցման խնդրի, բնիկների կենսապահովման
ավանդական մշակույթի և նորագույն պատմության մասին: Դասընթացի նպատակներից է նաև ուսանողին տալ կայուն գիտելիքներ Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնիկների սոցիալական կառուցվածքի, առանձնապես երկակի կազմակերպության, ընտանիքի ձևերի, իշխանության, ծիսական կյանքի և նրա
առանցքի՝ նվիրագործման ծեսերի մասին. Հատուկ ուշադրություն կդարձվի
Ավստրալիայի և Օվկիանիայի կրոնի և ծիսական մասնագետների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ պատկերացում Ավստրալիայի և Օվկիանիայի
բնիկների մարդաբանության, վաղ պատմության, և ներկայիս վիճակի մասիմ,
2. կծանոթանա բնիկների ավանդական կենսապահովման համակարգին,
3. ծանոթ կլինի բնիկների սոցիալական կառուցվածքին, ընտանիքի ձևերին
և իշխանության առանձնահատկություններին,
4. պատկերացում կունենա բնիկների ժիսական կյանքի մասին,
5. կծանոթանա Ավստրալիայի և Օվկիանիայի յուրահատուկ կրոնական
համակարգերին,
6. կունենա պատկերացում Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնիկների մշակույթի դերի մասին ազգագրական տարբեր վարկածներում և տեսություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ավստրալիայի և Օվկիանիայի ժողովուրդների ծագումն ու վաղ
պատմությունը: Թեմա 2` Ավստրալիայի և Օվկիանիայի բնիկների կենսապա-
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հովման մշակույթը: Թեմա 3` Հասարակությունը և հասարակական կյանքը Ավստրալիայում և Օվկիանիայում: Թեմա 4` Ծիսակարգը և կրոնը Ավստրալիայում և
Օվկիանիայում: Թեմա 5` Homo ritualis (Ծիսական մարդը) Ավստրալիայում և
Օվկիանիայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M02. Հնագիտական գիտելիքների պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտորեն տալ կայուն գիտելիքներ հնագիտության պատմության վերաբերյալ: նախնադարի, Հին Արևելքի, Անտիկ և
միջնադարյան հնագիտության ուսումնասիրության պատմությունը: Քննարկել
հնագիտական դպրոցների դերը ապագա հնագետների պատրաստման գործում:
Հնագիտության պեղումների մեթոդաբանությունը և նորագույն նվաճումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանող.
1. կծանոթանա հնագիտություն առարկայի որպես գիտության
ծագման ու զարգացման պատմությանը հին աշխարհում և միջին
դարերում,
2. առաջին հնագիտական պեղումների արդյունքներին,
3. հնագիտական պեղումների արդյունքների հիման վրա պատմության
այս կամ այն կնճռոտ հարցի լուսաբանման մեթոդիկային,
4. 19-րդ- 20-րդ դարերի հնագիտական դպրոցներին: Նրանց դերին ու
նշանակությանը հատկապես մարդկային հասարակության
պատմության զարգացման օրինաչափություններին տիրապետելու
բնագավառում,
5. բնագիտության բնագավառում իդեալիստական փիլիսոփայության
դրսևորումների քննադատությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հնագիտութուն տերմինի նշանակությունը հին և միջին դարերում:
Հնագիտության չորս ճյուղերի` Հին Արևելք, անտիկ դարաշրջանի, միջնադարյան
և նախնադարյան հնագիտությունների միացումը մի գիտության մեջ: Թեմա 2`
Հնագիտության զարգացումը 15-18-րդ դարերի ընթացքում: Թեմա 3` Հերկուլանումի և Պոպեյքի պեղումները, նրանց դերը հնագիտական պեղումների մեթոդիկայի մշակման գործում: Թեմա 4` Եգիպտական հնագիտության ուսումնասիրության սկզբնավորումը: Լեփսիուս: Շամպոլիոն: Հիերոգլիֆային գրի վերծանումը,
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Մարիետտի պեղումները Եգիպտոսում: Թեմա` 5 Պեղումներ Արևելքում: Էմիլ
Բոտա և Հենրի Լեյարդ, Նինվեի պեղումները: Դուր Շարուգեն: Շումերական
քաղաքակրթության արձանագրումը: Թեմա 6` Պեղումները Հելլադայում: Հենրիխ Շլիմանը և Տրոյայի պեղումները: Ակրոպոլիսի ուսումնասիրությունը Էռնեստ Կորցիուսի կողմից: Թեմա 7` Կրետե-Միքենյան մշակույթի հայտնաբերումը և ուսումնասիրությունը Արթուր Էվանսի կողմից: Թեմա 8` Մասպերոյի և
Ֆլինդերս Պետրիի պեղումները Եգիպտոսում: Հովարտ Կարտերը և Թութան համոնի դամբարանի պեղումները: Թեմա 9` Ասուանի ամբարտակի կառուցումը և
Նուրիսական հուշարձանների ճակատագիրը: Թեմա 10` Պեղումները Արևելքում:
Խեթական մշակույթի հայտնագործումը: Լեոնարդ Վուլլիի պեղումները Իրաքում: Պարսկական հուշարձանների պեղումները: Ասորեստանյան սեպագրի
վերծանումը Գրոտեֆենդի կողմից: Թեմա 11` Պեղումներ Հնդկաստանում: Թեմա
12`Պեղումներ Չինաստանում: Թեմա 13` Վիեննայի կուլտուր-պատմական դպրոց: Էդվարդ Թեյլոր, Կոսիննա և ուրիշներ: Թեմա 14` Առարկայի ամփոփում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M03. Հայ ճարտարապետության պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել Հայաստանի քաղաքաշինության ու ճարտարապետության զարգացման պատմությանը, կարևորագույն
հուշարձաններին, դրանց առանձնահատկություններին, հայկական շինարարական արվեստի կարևոր ավանդին համաշխարհային մշակույթում: Ուսանողները ժանոթանում են Հայաստանի հնագույն, ապա Արարատյան թագավորության և հելլենիզմի ժամանակաշրջանի ճարտարապետությանը, քրիստոնեության ընդունումից հետո 4-7-րդ դդ. հայկական ազգային ճարտարապետության
ձևավորմանը, եկեղեցական շենքի նոր տիպերի ստեղծմանը, որը եղավ խոշոր
ավանդ համաքրիստոնեական արվեստում: Դասընթացում զգալի տեղ է
հատկացվում զարգացած միջնադարի` 9-14-րդ դդ. Հայաստանի քաղաքաշինությանը և աշխարհիկ ճարտարապետությանը, վանքային համալիրներին, ստեղծագործական դպրոցներին (Անիի, Սյունիքի, Վասպուրականի, Արցախի): Շեշտ է
դրվում զուտ հայկական ճարտարապետությանը հատուկ գավիթների և քրիստոնեական արվեստում բացառիկ` խաչքարերի վրա: Դասընթացն ավարտվում է
17-18-րդ դդ. Հայաստանի քաղաքաշինությամբ և շինարարական արվեստով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1. ծանոթ կլինի հայ ճարտարապետության մշակույթի ձևավորման ու զարգացման պատմությանը,
2. կյուրացնի Հայաստանի ճարտարապետական ժառանգությանը,
3. կունենա հստակ պատկերացում հայկական ճարտարապետության նվաճումների ու ազդեցությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական Հայաստանի տարածքի նախնադարյան-համայնական հասարակարգի ճարտարապետական հուշարձանները: Թեմա 2` Արարատյան թագավորության քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը: Թեմա 3`
Հելլենիստական Հայաստանի քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը:
Թեմա 4` Քրիստոնեության ընդունումից հետո եկեղեցական շենքի տիպերի
ստեղծումը: Միանավ ու եռանավ բազիլիկաներ: Թեմա 5` Գմբեթավոր բազիլիկաներ: Հայաստանում ստեղծված այդ բազիլիկաների եռաբսիդ տարբերակը:
Թեմա 6` ՙԳմբեթավոր դահլիճ՚ տիպի եկեղեցիներ: Թեմա 7` Հայաստանի կենտրոնագմբեթ եկեղեցիների տիպերը: Փոքր խաչաձև գմբեթավոր եկեղեցիները: Թեմա
8` ՙՄաստարայատիպ՚ և ՙՀռիփսիմեատիպ՚ եկեղեցիներ: Թեմա 9` Էջմիածնի Մայր
տաճար: Թեմա 10` Բազմաբսիդ եկեղեցիներ: Թեմա 11` Զվարթնոցի տաճար: Թեմա 12` Վաղ միջնադարի աշխարհիկ ճարտարապետությունը: Թեմա 13` Վաղ
միջնադարի մեմորիալ ճարտարապետությունը: Թեմա 14` Հայկական ճարտարապետության զարգացման նոր փուլի սկզբնավորումը 11-րդ դ.: Բագրատունյաց
Հայաստանի քաղաքաշինությունը: Մայրաքաղաք Անին: Թեմա 15` Տրդատ ճարտարապետի ստեղծագործությունները: Թեմա 16` Առանձին ստեղծագործական
դպրոցների առաջացումը: Անի-Շիրակի դպրոցը: Թեմա 17` Սյունիքի ճարտարապետական դպրոցը: Թեմա 18` Լոռի-Գուգարքի ճարտարապետական դպրոցը:
Թեմա 19` Վասպուրականի դպրոցը: Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին: Թեմա
20` Արցախի ճարտարապետական դպրոցը: Թեմա 21` Աշխարհիկ ճարտարապետությունը 9-14-րդ դդ.: Թեմա 22` Գավիթ-ժամատների ճարտարապետությունը: Թեմա 23` Շինարարական տեխնիկան 9-14-րդ դդ.: Խաչվող կամարներով ծածկերի ստեղծումը: Թեմա 24` Դեկորատիվ հարդարանքը զարգացած
միջնադարում: Թեմա 25` Հայաստանի ուշ միջնադարի (17-18-րդ դդ.) քաղաքաշինությունը և ճարտարապետությունը: Թեմա 26` Հայկական գաղթօջախների
ճարտարապետությունը: Թեմա 27` Հայկական ճարտարապետության նվաճումները, առանձնահատկությունները, ազդեցությունները և փոխազդեցությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1104/M03. Քաղաքի ազգագրություն (3 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ, 3 կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Տասնամյակներ շարունակ քաղաքը դիտվել է որպես էթնիկական երանգներից զուրկ միջավայր, դուրս մնացել ազգագրական գիտության ուսումնասիրության շրջանակներից: Քաղաքի ազգագրական հետազոտման մեթոդների ու
մեթոդաբանության մշակումը նախկին խորհրդային ազգագրության մեջ 20-րդ դ.
կեսերին հնարավորություն տվեց հիմնահարցը ներառելու ազգագրական գիտության հետազոտման շրջանակներում, որի շնորհիվ քաղաքն ու քաղաքային
բնակչությունը դարձավ ազգագրական ուսումնասիրության առարկա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա քաղաքի ազգագրական ուսումնասիրության մեթոդներին ու
մեթոդաբանությանը.
2. կուսումնասիրի քաղաքի ազգագրական ուսումնասիրության աղբյուրները,
3. կհասկանա հայկական քաղաքների առաջացման նախադրյալներն ու
զարգացման փուլերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքի ազգագրական ուսումնասիրության գրավոր աղբյուրները. օրենսդրական ակտեր, առևտրա-գույքային մատյաններ, անհատ անձանց
հուշեր, օտար ուղեգրերի վկայություններ, բանահյուսական նյութեր, գեղարվեստական գրականություն և այլն: Ազգագրական դիտարկումները, սոցոլոգիան
հետազոտությունները, արխիվային և այլ կարգի նյութերը որպես ժամանակակից քաղաքների ուսումնասիրության աղբյուր: Թեմա 2` Քաղաքների առաջացման, քաղաքի ու բանվոր դասակարգի ազգագրական ուսումնասիրության
խնդիրը ազգագրական գիտության մեջ: Քաղաքային բնակչության ձևավորման
ուղիները, քաղաքը որպես արհեստագործության և առևտրի կենտրոն, քաղաքի
կապը ավանդական ժողովրդական մշակույթի հետ: Թեմա 3` Քաղաքային բնակչության տնտեսական կենցաղի ուսումնասիրությունը, հիմնական և օժանդակ
զբաղմունքները: Թեմա 4` Քաղաքային բնակչության նյութական մշակույթի
ուսումնասիրությունը, հիմնական տարրերը` բնակարան, օժանդակ կառույցներ,
բնակավայր, տարազ, ուտեստ: Թեմա 5` Քաղաքային բնակչության հասարակական –ընտանեկան կենցաղի և հոգևոր մշակույթի ուսումնասիրությունը: Ընտանիքի տիպերը, հարսանիքի բնորոշ գծերը: Ժողովրդական հավատալիքներ,
ծեսեր, խաղեր, պարեր: Թեմա 6` Հայաստանի քաղաքները պատմական զարգացման տարբեր փուլերոմ և դրանց դերը ազգային մշակույթի զարգացման
գործում: Հայաստանի հին ու միջնադարյան շրջանի քաղաքները: Քաղաքների
աճը Խորհրդային Հայաստանում, դրանց ազգագրական ուսումնասիրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

6. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Արվեստաբանություն¦
1105/M01. Զարդարվեստի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսումնասիրել
համաշխարհային
և
մասնավորապես հայկական
զարդարվեստի բազմադարյա պատմությունը, ներկայացնել դրանց
տեսակներն ու ձևերը։:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա անտիկ շրջանում հայտնված զարդարվեստի տեսակներն ու
դրանց բնորոշ առանձնահատկությունները,
2. կճանաչի արևելյան, այդ թվում նաև իսլամական զարդանախշերի ու
պատկերների բնույթն ու կիմանա դրանց նշանակությունը,
3. կկարողանա տարբերակել հայկական զարդարվեստին բնորոշ
առանձնահատկություններն
ու
կհասկանա
դրանց
խորհրդաբանությունը և պատկերաբանությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝Անտիկ արվեստում հայտնվող զարդանախշերը. Հին Եգիպտոս,
Էգեյան ծով, Հին Հունաստան, Հռոմ։ Թեմա 2՝ Միջնադարյան զարդարվեստ․
արաբ-մուսուլմանական, բյուզանդական, կելտական, ռոմանական, գոթական
զարդանախշեր։ Թեմա 3՝ Նոր շրջանի նախշազարդի նմուշներ. Վերածնունդ,
Բարոկո, Ռոկոկո, Մոդեռն շրջանների նախշազարդերն ու հյուսվածքները: Թեմա
4՝ Հայկական զարդանախշերի ծագումն ու զարգացումը, վաղ օրինակներն ու
վերջիններիս փոփոխությունը դարերի ընթացքում։ Թեմա 5՝
Հայկական
խաչքարերի զարդանախշերը՝ աստղեր, վարդյակներ, հյուսվածքներ։ Թեմա 6՝
Հայկական
մանրանկարչության
բազմատեսակ
նախշազարդերը․
ճակատազարդեր, լուսանցազարդեր, թռչնագրեր, կենդանագրեր։ Թեմա 7՝
Ճարտարապետական
կոթողների
հարդարանքում
հանդիպող
զարդաքանդակները: Թեմա 8՝
Հայկական գորգարվեստում հանդիպող
զարդամոտիվները և դրանց նշանակությունը։ Քննությունների անցկացման ձևը և
գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M01. Վրացահայ կերպարվեստը 18-20-րդ դարերում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել 18-20-րդ դարերի վրացահայ
կերպարվեստը, բացահայտել թիֆլիսյան դպրոցի գեղարվեստական լեզուն և
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ 18-20-րդ դարերում Վրաստանում ստեղծագործած
հայ արվեստագետների վերաբերյալ,
2. կհասկանա
թիֆլիսահայ
դպրոցի
գեղարվեստական
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա
հետագայում
ինքնուրույն
ուսումնասիրություններ
կատարել վրացահայ արվեստի բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հին Թիֆլիսի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2՝
Թիֆլիսահայության գեղարվեստական կյանքը 19-20-րդ դդ.: Թեմա 3՝ «Թիֆլիսյան
դպրոցի» դերն ու նշանակությունը ազգային նոր կերպարվեստի զարգացման
գործում: Թեմա 4՝ Հովնաթանյանների տոհմի դերն ու նշանակությունը
վրացահայ կերպարվեստում: Թեմա 5՝ Հակոբ Հովնաթանյանի արվեստը: Թեմա 6՝
Կարապետ Գրիգորյանց: Թեմա 7՝ Ստեփանոս Ներսիսյան: Թեմա 8՝ Հարություն
Շամշինյան: Թեմա 9՝ Վանո Խոջաբեկյան: Թեմա 10՝ Ալեքսանդր ԲաժբեուկՄելիքյան: Թեմա 11՝ Երվանդ Քոչար: Թեմա 12՝ Հովսեփ Կարալյան: Թեմա 13՝
Հովսեփ Կարալյան և Սերգեյ Փարաջանով: Թեմա 14՝ Հակոբջան Ղարիբջանյան:
Թեմա 15՝ Ստեփան Թարյան: Թեմա 16՝ Գիգո Շարբաբչյան: Թեմա 17՝ Լևոն
Ասլամազյան: Թեմա 18՝ Գևորգ Գրիգորյան (Ջոտտո): Թեմա 19՝ Վահրամ
Գայֆեճյան: Թեմա՝ 20 Գեորգի Յակուլով: Թեմա 21՝ Վաղարշակ Էլիբեկյան: Թեմա
22՝ Ռուբեն Շահվերդյան: Թեմա 23՝ Գայանե Խաչատրյան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1105/M02. Ձեռագրագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ¦ձեռագիր գիրք¦ մշակութային
երևույթը, նրա զարգացման ճանապարհը հնագույն ժամանակներից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, թե ինչ ¦ձեռագիր գրքեր¦ կան, ինչ բովանդակությամբ և
տեխնիկական ինչ հատկանիշներով,
2. կկարդա և կհասկանա դրանց բովանդակությունը,
3. կկարողանա ճանաչել ձեռագիր գրքերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ ¦Ձեռագիր գիրք¦ մշակութային երևույթը, նրա հնագույն ձևերը,
նյութերը, կազմավորման ընթացքը: Թեմա 2՝ Հայկական գրչության և գրքի առաջացման հասարակական պահանջմունքը. նախադրյալները և ընթացքը. գրականության սկզբնավորումը. թարգմանական և ինքնուրույն մատենագրությունների
միաժամանակյա ստեղծումը: Թեմա 3՝ Ձեռագիր գրքի հիմնական տեսակների
տարբերակման չափանիշները. Աստուածաշունչ. Հին և Նոր կտակարաններ,
Սաղմոսարան, Ավետարան: Թեմա 4՝ Մեկնաբանական և ծիսական գրականություն. հիմնական տեսակները և ճանաչման չափանիշները: Թեմա 5՝ Գիտական ժողովածուների հիմնական տեսակները. տարբերակման չափանիշներ:
Թեմա 6՝ Քերականական, բառարանային, երաժշտական ժողովածու գրքերը:
Թեմա 7՝ Գուշակողական գրքեր և տարաբնույթ ժողովածուներ: Թեմա 8՝ Ձեռագիր և տպագիր գրքերի հարաբերակցությունը, զուգահեռ գոյակցությունը և
փոխազդեցությունները: Թեմա 9՝ Հայկական ձեռագրական մշակութային հաստատությունները. նրանց ունեցած հավաքածուների նկարագրվածությունը և
հրատարակված լինելու աստիճանը: Թեմա 10՝ Ձեռագրերի նկարագրության
սկզբունքները և հարցակարգերը. հայկական ավանդույթի ընթացքը և ձեռքբերումները: Թեմա 11՝ Ձեռագրերի արտաքին հատկանիշների նկարագրություն.
հարցերը և նպատակադրումը: Թեմա 12` Ձեռագրերի հարդարանքի, նկարազարդման և մանրանկարչության հետազոտում-նկարագրումը: Թեմա 13` Ձեռագրերի պարունակած նյութերի` բովանդակության նկարագրումը: Թեմա 14՝
Ձեռագրերի հիշատակարանների վերարտադրումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1105/M02. Հին արվեստի տեսական սկզբունքները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հնարավորինս բացահայտել արվեստի ծագման
խնդիրը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա, թե ինչ է արվեստը, և զարգացման ինչ փուլեր է ունեցել,
2. կհասկանա ոճի, ձևի և ժանրի ծագման և զարգացման պատճառները,
3. կկարողանա կիրառել ուսումնասիրման մեթոդը հետագա դարերի արվեստներին ծանոթանալու ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արվեստի ծագման հարցի պատմությունը: Արվեստի ծագման
հարցի վերաբերյալ հիմնական մոտեցումները: Թեմա 2՝ Մարդու կազմավորումը:
Կերպարվեստի հնագույն օբյեկտները: Պատկերի առաջացման ֆիզիոլոգիական
նախադրյալները: Թեմա 3՝ Կերպարվեստի օբյեկտների տեղակայման օրինաչափությունները: Արվեստի հնագույն նմուշների տեղարությունը: Թեմա 4՝
Որսորդական տոնը և ծեսը: Ուրախության և հանցանքի պաշտամունքը: Ուտելու
և հարության ծեսերի մեջ հավատալիքների միասնականությունը: Թեմա 5՝
Պատկերի նպատակը: Գաղափարը և պատկերը: Աստծո ըմբռնումը: Աստվածների ծնունդը և նրանց պատկերները: Թեմա 6՝ Պատկերվող օբյեկտի տեղադրման նշանակությունը: Պրոֆիլային և ֆրոնտալ պատկերում: Կոմպոզիցիայի խնդիրը. միաֆիգուր, երկֆիգուր, բազմաֆիգուր: Կոմպոզիցիայի
հիմնական կետը որոշելը: Գույնի խնդիրը: Թեմա 7՝ Պատկերների թեմաները:
Դարաշրջանները և պատկերի օբյեկտի փոփոխությունների խնդիրը: Դարաշրջանները և պատկերների ոճաբանությունը: Թեմա 8՝ Լանդշաֆտ: Դրա
հայտնվելը, դերը կոմպոզիցիաներում: Թեմա 9՝ Ժամանակի խնդիրը պատկերում: Հավերժականը, անցողիկը, ժամանակավորը: Թեմա 10՝ Սիմվոլիկա:
Խորհրդանիշը և բարդ կոմպոզիցիաները: Թեմա 11՝ Գաղափարական սխեմաներ:
Մարդակերպ աստված, մարդը որպես աշխարհի մոդել: Տիեզերքը և աշխարհաստեղծման համակարգերը: Դրանց արտացոլումը արվեստում: Թեմա 12՝
Արվեստը և տնտեսագիտությունը: Իշխանական կառույցների կազմավորումը և
դրանց արտացոլումը արվեստում: Նորը և պահպանողականը արվեստւմ: Թեմա
13՝ Մշակույթի լոկալ առանձնահատկությունների ի հայտ գալը: Ավանդույթի
մշակումը: Հայրենասիրականի և ներմուծված օտարի հասկացությունները արվեստի գործերում: Թեմա 14՝ Արվեստի պատմության հարցերի դիտարկումը ըստ
Հայաստանի նյութերի` հնագույն դարաշրջանից մինչև վաղ միջնադար:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M03. Գեղագիտական ուսմունքների պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Էսթետիկական տեսակետները արվեստի ծագումնաբանության մասին, գեղարվեստական պրոցեսի դինամիկայի օրենքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա և կկարողանա ապրել գերավեստական միտքն ու հոգևոր
ապրումները, ժամանակաշրջանի իմաստային համատեքստը, ստեղծագործության և իրականության կապերը և բացահայտումները,
2. կկարողանա ճիշտ ընկալել, հասկանալ, բացահայտել արվեստի և իրականության, արվեստի և պատմության արվեստի և հասարակության բոլոր
կապերը,
3. կկարողանա վերահսկել գեղարվեստական միտքը` բացահայտելով բազմաթիվ ակնհայտ և անհայտ կառուցվածքային էլեմենտներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էսթետիկան արվեստի ծագումնաբանության մասին: Թեմա 2՝ Գեղարվեստական պրոցեսի դինամիկայի օրենքները, ընթացքը և էտապները: Թեմա
3՝ Անտիկ արվեստի էսթետիկական յուրացումը: Թեմա 4՝ Միջնադարյան
արվեստի էսթետիկական հիմունքները: Թեմա 5՝ Վերածննդի արվեստի
էսթետիկան: Թեմա 6՝ Վերածննդից դեպի Լուսավորականություն: Բարոկկոյի
պրոբլեմը, նրա էսթետիկական-տեսական հիմնավորումը: Թեմա 7՝ Կարտեզիանական ռեալիզմ, կլասիցիզմի էսթետիկան: Թեմա 8՝ Լուսավորականության
էսթետիկան և կոնցեպցիաները: Թեմա 9՝ Ռուսսոիզմ-սենտիմենտալիզմի էսթետիկան: Թեմա 10` Ռեալիզմի փիլիսոփայական- էսթետիկական հիմքերը: Թեմա
11՝ Մոդեռնիզմի, նեոմոդեռնիզմի և պոստմոդեռնիզմի փիլիսոփայական- էսթետիկական ուղղվածությունը: Թեմա 12՝
Մոդեռնիզմը` որպես հզոր
գեղարվեստական շարժում և նրա ուղղությունները: Թեմա 13՝ Նեոմոդեռնիզմի
էսթետիկան և նրա ճյուղավորումները: Թեմա 14՝ Էսթետիկան իբրև արվեստի
հերմենեվտիկա: Հերմենեվտիկան իբրև գեղարվեստական ստեղծագործության
ընդլայնման գիտություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1105/M03. Հայոց տարազի արվեստը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ազգային տարազի ու եկեղեցական
հագուստի
բացառիկ
գեղարվեստական
արժեքը,
հարստությունը,
ինքնուրույնությունը`
իր
ամբողջ
բազմազանության
մեջ:
Կրթական
արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. Կհասկանա և կկարողանա քննել հայկական ծիսական հագուստի,
տարազի
ստեղծման,
գեղազարդման
և
պատկերագրական
առանձնահատկությունները, խորհրդանշական իմաստն ու կիրառությունը:
2. Կբացահայտի տեղը Հայ ծիսական և աշխարհիկ հագուստի
գեղարվեստական մշակույթի մեջ, կապը արվեստի մյուս տեսակների և
հատկապես գեղանկարչության հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայկական տարազի համալիրները (պատմաազգագրական
ակնարկ): Թեմա 2՝ Ուրարտուի ժամանակաշրջանի հագուստը: Թեմա 3՝
Երվանդունիների
կառավարման
շրջանի
հանդերձանքը :
Թեմա
4՝
Հելլենիստական դարաշրջանի հագուստը: Թեմա 6՝ Արշակունիների
կառավարման շրջանի հագուստը: Թեմա 7՝ Բագրատունիների կառավարման
շրջանի հագուստը: Թեմա 8՝ Կիլիկյան Հայաստանի տարազը: Թեմա 9՝
Արարատյան տարազը: Թեմա 10` Սյունյաց տարազը: Թեմա 11՝ Բարձր Հայքի
տարազը: Թեմա 12՝ Վասպուրականի տարազը: Թեմա 13՝ Հայկական տարազի
արտացոլումը արվեստում: Թեմա 14՝ Հայկական եկեղեցական տարազի
համալիրը, ձևավորման պատմությունը: Թեմա 15՝ Բյուզանդական և
արևմտաեվրոպական ազդեցությունները: Թեմա 16՝ Եկեղեցական տարազի
սիմվոլիկ նշանակությունն ու կիրառությունը: Թեմա 17՝ Եկեղեցական հագուստի
արտացոլումը արվեստում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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7. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Մշակութաբանություն¦
1107/MK01. Էթնոհոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել էթնոհոգեբանության
մեջ առկա արդի նորագույն տեղեկատվությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի բազմաթիվ ազգերի հոգեբանական առանձնահատկությունների, դրանց ուսումնասիրման մեթոդների վերաբերյալ գիտելիքների, կըմբռնի այդ գիտելիքների կիրառական նշանակությունը ազգամիջյան հարաբերությունների տարբեր ոլորտներում,
2. ձեռք կբերի նաև համապատասխան հմտություններ և կկարողանան
գիտական արդիական մոտեցումներով մասնակցել
ազգամիջյան
հարաբերությունների կառավարման աշխատանքներին,
3. կկարողանա նաև իրականացնել ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Էթնոհոգեբանության ուսումնասիրման առարկան: Թեմա 2՝ Էթնիկ
ինքնություն. բնորոշումը, ձևավորման առանձնահատկությունները: Թեմա 3՝
Մշակույթների էթնոհոգեբանական հիմնախնդիրները: Թեմա 4՝ Էթնիկական
առանձնահատկությունները ճանաչողության գործընթացներում: Թեմա 5՝
Խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցման էթնիկ առանձնահատկությունները:
Թեմա 6՝ Ազգամիջյան հարաբերություններ. բնորոշումը, դասակարգումը: Էթնիկ
դիրքորոշումներ և ստերեոտիպեր: Թեմա 7՝ Էթնիկ բախումներ: Թեմա 8՝ Մշակութային նոր միջավայրում ադապտացման էթնոհոգեբանական խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/MK01. Կիրառական մշակույթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին մատուցել մշակույթի վերաբերյալ
գիտելիքների կիրառական առումների և եղանակների մասին, տեղեկացվածության ապահովումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա կիրառական մշակութաբանության գիտակարգին,
2. կիմանա մշակույթի առնչությունը հետևյալ ոլորտներում` սոցիալական,
ժողովրդական, առողջապահական, տնտեսական և էկոլոգիական
3. կտիրապետի մշակույթի կիրառական մեխանիզմներին և եղանակներին
վերաբերող գիտելիքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Կիրառական մշակութաբանության գիտակարգը: Թեմա 2՝ Մշակութաբանական գիտակարգերի և քաղաքականութունը: Թեմա 3՝ Մշակույթը և
սոցիալական հիմնախնդիրները: Թեմա 4՝ Մշակույթը և ժողովրդական
հիմնախնդիրները: Թեմա 5՝ Մշակույթը և առողջապահական հիմնախնդիրները:
Թեմա 6՝ Մշակույթը և տնտեսական հիմնախնդիրները: Թեմա 7՝ Մշակույթը և
էկոլոգիական հիմնախնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/MK02. Ժամանցը և զվարճանքը հայ մշակույթում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել հայոց մեջ ժամանցի և
զվարճանքի ավանդական և արդի մշակույթի մասին: Հատուկ ուշադրություն
դարձնել թեմայով պայմանավորված ներկա մշակութային գործընթացներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.կիմանա հայոց մեջ ժամանցի և զվարճանքի ավանդական և արդի մշակույթի մասին,
2.կծանոթանա հայ ավանդական ժամանցի և զվարճանքի մշակույթներին,
3.կտեղեկանա լարախաղացությանն իբրև ժամանցի և զվարճանքի հնագույն
դրսևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ժամանցն ու զվարճանքն իբրև հասարակական կյանքի կանոնակարգվածությամբ պայմանավորված հուզական լարվածության լիցքավորման
միջոցով: Թեմա 2՝ Հայ ավանդական ժամանցի մշակույթը: Թեմա 3՝ Բանասացու-
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թյունն իբրև ժամանցի կազմակերպման նախնական ձև (կոմուլյատիվ, ստաստպատում, զվարճալի հեքիաթներ, այլաբանական բանաձևային, ժամանցային
նմուշներ և այլն): Թեմա 4՝ Ժամանցի և զվարճանքի դրսևորումները հայ
դասական մատենագրության մեջ (Մ. Խորենացի, Փ. Բուզանդ, Ագաթանգեղոս,
Փարպեցի): Թեմա 5՝ Զվարճանքն ու խնջույքը հայոց մեջ: Թեմա 6՝ Լարախաղացությունն իբրև ժամանցի և զվարճանքի հնագույն դրսևորում: Թեմա 7՝
Ժամանցի և զվարճանքը գուսանական երգարվեստում (գինարբուքի երգեր,
վիպական և առասպել երգեր): Թեմա 8՝ Ժամանցի և զվարճանքի ընկալումն ու
իրականացումը հասարակական տարբեր շերտեորի կողմից: Թեմա 9՝ Ժամանցի
և զվարճանքի դրսևորումները գիտատեխնիկական առաջընթացի հետ (Ինտերնետ, համակարգչային ծառայություններ, խաղատներ, վիրտուալ հաղորդակցություն):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/MK02. Հռետորական արվեստ (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հռետորության
հիմնահարցերի վերաբերյալ համաշխարհային մտքի պատմության ընթացքում
ձևավորված տեսական ժառանգությանը: Նրանց մոտ զարգացնել ելույթ
ունենալու, տպավորիչ խոսելու, արդյունավետ բանակցելու գործնական
կարողություններ ու հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կծանոթանա հռետորության հիմնահարցերի վերաբերյալ համաշխարհային
մտքի պատմության ընթացքում ձևավորված տեսական ժառանգությանը,
2. կիմանա ելույթ ունենալու, տպավորիչ խոսելու,
3. կկարողանա ձեռք բերել արդյունավետ բանակցելու գործնական կարողություններ ու հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հաղորդակցում, հռետորություն և պերճախոսություն: Թեմա 2՝
Հռետորության և միջանձնային հաղորդակցման հիմնահարցերը համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի պատմության մեջ : Թեմա 3՝ Հռետորիկան որպես
գիտություն և արվեստ: Արդյունավետ հաղորդակցման նախադրյալներն ու
կանոնները: Ավանդական և ժամանակակից հռետորության զինանոցը: Թեմա 4՝
Ապակառուցողական հնարներն ու սխալները հաղորդակցման ընթացքում: Թե-
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մա 5՝ Ապակառուցողական հնարքների դիմա•րավման և սխալների հաղթահարման ուղիները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/MK03. Հայկական վերածննդի խնդիրը մշակութաբանության տեսանկյունից
(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրատուրայի ունկնդիրներին ծանոթացնել արևմտյան և արևելյան վերածնությունների տեսություններին, հայկական
Վերածննդին առնչվող մեթոդաբանական և մշակութաբանական խնդիրներին,
միջնադարյան հայ մշակույթի զարգացման առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա «Վերածնունդ» հասկացության բովանդակությունը, արևմտյան և
արևելյան վերածնունդների տեսությունները, 10-14-րդ դարերի հայ մշակույթում տեղի ունեցած փոփոխությունների ուղղվածությունը,
2. կհասկանա արևմտյան և արևելյան (հայկական) վերածնությունների միջև
եղած ընդհանրություններն ու տարբերությունները, հայ միջնադարյան մշակույթի յուրահատկությունները,
3. կկարողանա վերլուծել ու գնահատել միջնադարյան և Վերածննդի մշակույթները, համակողմանիորեն բնութագրել 10-14-րդ դդ. հայ մշակույթում տեղի
ունեցած փոփոխությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Վերածնունդ» հասկացության մշակութաբանական մեկնաբանությունները: Վերածննդի դարաշրջանի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2` Միջնադար և Վերածնունդ: Վերածննդի մշակույթի բնորոշ գծերը: Թեմա 3` Արևմտյան և Արևելյան վերածնունդներ: Արևելյան Վերածննդի տեսությունը: Թեմա
4` Հայկական Վերածնունդ: Pro et contra: Հայկական Վերածննդի տեսությունների վերլուծությունը 10-14-րդ դդ. Հայ մշակույթի պարբերացման խնդիրը: Թեմա
5` 10-14-րդ դդ. Հայ մշակույթի զարգացման միտումները. ա/ գրականություն, բ/
պատմագրություն, գ/արվեստ, դ/գիտություն և փիլիսոփայություն: Թեմա 6`
Անտիկ ավանդույթների վերականգնման խնդիրը: Թեմա 7` Աշխարհականացման երևույթները 10-14-րդ դդ. հայ մշակույթում: Թեմա 8` «Հայկական
ռեֆորմացիայի» հարցը: Թեմա 9` Հայ մշակույթի զարգացման առանձնահատկությունները միջնադարում:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
1107/MK03. Հայոց տոնածիսական մշակույթը /ավանդույթ և արդիականություն/
(3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
հայոց տոնական-ծիսական մշակույթի հիմնական համալիրների վերաբերյալ`
գաղափարային հենք, աշխարհընկալում, արարողակարգ, գործառույթ, գեղագիտական պատկերացում, նշանակություն և կիրառություն: Ուսուցման ընթացքում առանձին քննության են առնվում օրացուցային տոների և կենսընթացի
անցումնային փուլերում իրականացվող ծիսական ավանդույթները և արդի
փոխակերպումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կունենա համապարփակ գիտելիքներ հայոց տոնական-ծիսական մշակույթի նախաքրիստոնեական և քրիստոնեական արմատների,
աշխարհընկալման, արարողակարգի, գործառույթի, օրացուցային տոների տիպաբանության, պարբերականության, կազմակերպման եղանակների և գործունեության մեխանիզմների, կենսընթացի անցումային
փուլերը վավերացնող ծեսերի ավանդական և արդի փոխակերպումների
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տոն երևույթը, գաղափարաբանությունը: Տոնն իբրև բնության և
հասարակության վերակերտող և ամբողջությունն ապահովող տիեզերաստեղծ
արարողակարգ: Տոնի պարբերականությունը: Թեմա 2՝ Ավանդական օրացուցային տոներ: Տոնի նախաքրիստոնեական և քրիստոնեական արմատները
հոգևոր և աշխարհիկ ավանդույթը, արարողակարգը, գործառնությունն ու
նշանակությունը Թեմա 3՝ Պետական, եկեղեցական և ժողովրդական տոների
համակարգն ավանդական և արդի հայ հասարակության կյանքում: Թեմա 4՝
Ժողովրդական տոնի կազմակերպման սկզբունքները և եղանակները: Տոնական
տարածք, միջավայր, վարք: Համայնքը և տոնը: Ընտանիքը և տոնը: Թեմա 5՝
Բնության զարթոնքին ու պտղաբերմանը նվիրված տոնն իբրև համայնքի և նրա
անդամների նորացման և վերակերտման, պտղաբերություն ապահովող միջոց:
Թեմա 6՝ Նախնյաց պաշտամունքին նվիրված տոնածիսական արարողակարգը:
Թեմա 7՝ Զոհաբերության խորհուրդը: Տոնի միջոցով սերունդների ժառանգական
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կապի ու կյանքի հավերժության գաղափարի փոխանցումը: Թեմա 8՝ Մեռյալների և կենդանի մարդկանց աշխարհների կապի ու հավերժության
խորհուրդը: Թաղման ծեսի խորհուրդն ու ավանդական արարողակարգը: Թեմա
9՝ Հարսանեկան ծեսը հայոց ավանդույթում. արմատները, պաշտամունքն ու
հավատալիքները, արարողակարգը: Համայքն ու նոր ընտանիքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

8. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Սփյուռքագիտություն¦
0003/M01. Հայ Սփյուռքի աշխարհագրություն և ժողովրդագրություն
( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն),
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է մագիստրոսներին ներկայացնել աշխարհասփյուռ
հայության բնակեցման հիմնական շրջանները և դրանց ընդլայնման
աշխարհագրությունը պատմական ժամանակաշրջանի առանձին փուլերում: Այդ
համատեքստում կարևորվում է ոչ միայն սփյուռքի բնակության արեալների
առաջացման և զարգացման ընթացքը, այլ նաև տարբեր հայկական
համայնքների ժողովրդագրական պատկերի վերհանումը և այդ գործընթացների
ազդեցության
բացահայտումը
սոցիալ-տնտեսական,
հասարակականքաղաքական և հոգևոր-մշակութային կյանքի վրա:
Նպատակն է ներկայացնել ստվար հայ բնակչություն ունեցողեր ների և
տարածաշրջանների հայ համայնքների թվակազմն ու դրա փոփոխման
դինամիկան, սոցիալական և սեռատարիքային կառույցը, այլ գործընթացներ:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացն հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գիտելիքներ կունենան աշխարհասփյուռ հայության բնակեցման
հիմնական
շրջանների,
դրանց
ձևավորման
պատմության
և
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
2. կտիրապետեն հայ սփյուռքի տարբեր համայնքների տնտեսաաշխարհագրական
պայմաններին
և
պատմաժողովրդագրական
առանձնահատկություններին,
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3. կըմբռնեն հայկական համայքների ու տարածաշրջանների հայության
թվակազմին, դրանց շարժընթացին, այդ թվում`այլ էթնիկ խմբերի
համապատկերի ֆոնին,
4. կհասկանան
սփյուռքի
համայքների
աշխարհագրական
և
ժողովրդագրական զարգացումների օրինաչափությունները նոր և արդի
ժամանակագրական փուլերում,
5. ընդհանրական կարողություններ կունենան համայնքների սոցիալական
և ժողովրդագրական կառույցների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1. Ներածություն /Սփյուռքահայ համայնքների բնակեցման հիմնական
շրջանները,
աշխարհագրական
արեալի
ձևավորման
փուլերը
և
ժողովրդագրական գործընթացների ընդհանուր բնութագիրը/: Թեմա 2. Միջին և
Մերձավոր Արևելքի հայկական համայնքները /Լիբանան, Սիրիա, Թուրքիա,
Եգիպտոս,
Իսրայել,
Պարսից
Ծոցի
երկրներ/:
Թեմա
3.
ԱրևմտյանԵվրոպայիհայկականհամայնքները
/Իտալիա,
Ֆրանսիա,
ՄեծԲրիտանիա, Գերմանիա, ԲենիլյուքսիերկրներևՍկանդինավիա/ : Թեմա 4.
Արևելյան Եվրոպայի և Բալկանների հայկական համայքները /Լեհաստան,
Ռումինիա, Հունգարիա, Բուլղարիա, Հունաստան և այլն/: Թեմա 5. Հյուսիսային
Ամերիկայի հայկական համայնքները /ԱՄՆ, Կանադա/: Թեմա 6. Հարավային
Ամերիկայի հայկական համայնքները /Արգենտինա, Բրազիլիա, Ուրուգվայ/:
Թեմա 7. ՌԴ հայկական համայնքները: Թեմա 8. Հետխորհրդային տարածքի
հայկական համայնքները /Ուկրաինա, Բելոռուս, Վրաստան, միջինասիական
հանրապետություններ/: Թեմա 9. Ասիայի և Ավստրալիայի հայկական
համայնքները: Թեմա 10. Հայկական Սփյուռքի աշխարհագրական արեալի և
ժողովրդագրական գործընթացների փոփոխման հնարավորություններն ու
մարտահրավերները:
Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշերը
Նախատեսված են 2 ընթացիկ քննություններ /որից մեկը կարելի է
անցկացնել բանավոր/, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
հարցատոմսը
պարունակում
է
երկու
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար երկու միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը`5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M02. Արևմտահայերենի քերականություն( 3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (26 ժամդասախոսություն, 6 ժամ սեմինար)
1-րդկիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացը նպատակ ունի ներկայացնելու հայոց լեզվի գրական երկու
տարբերակների զուգադրական պատկերը՝ արևմտահայերենի ձևաբանության և
շարահյուսության հիմնական առանձնահատկությունները՝ արևելահայերենի
համեմատությամբ:
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Կրթական արդյունքներ
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գիտելիքներ կունենան
գրական արևմտահայերենիձ ձևավորման
մասին,
2. կտիրապետեն
արևելահայերենի և արևմտահայերեի միջև եղած
փախհարաբերություններին և դրանց մերձեցման խնդիրներին,
3. կըմբռնեն
արևմտահայերենի
քերականության
առանձնահատկությունները,
4. ընդհանրական կարողություններ կունենան քերականանական մի շարք
իրողությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1. Գրական արևմտահայերենի ձևավորումը: Թեմա 2. Արևելահայերենի
և արևմտահայերենի փոխհարաբերությունը և դրանց մերձեցման խնդիրը: Թեմա
3 Ձևաբանություն. խոսքի մասեր: Թեմա 4. Գոյական անուն: Թեմա 5 Ածական
անուն: Թվական անուն: Դերանուն: Թեմա 6 Բայի կազմությունը ըստ
խոնարհումների:Թեմա 7. Բայի արտահայտության ձևերը: Թեմա 8
Պատճառական բայերի խոնարհումը: Թեմա 9 Անկանոն բայեր: Թեմա 10
Մակբայ: Թեմա 11 Շարահյուսություն:
Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշերը
Նախատեսված են 2 ընթացիկ քննություններ /որից մեկը կարելի է
անցկացնել բանավոր/, յուրաքանչյուրը` 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
հարցատոմսը
պարունակում
է
երկու
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար երկու միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է`10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու հարց, յուրաքանչյուրը`5
միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M02. Համաշխարհային պատմություն (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել համաշխարհային պատմությանը նթացքի և նրա հիմնարար իրողությունների վերաբերյալ հիմնավոր գիտելիքներ, միաժամանակ զուգահեռելով արվեստի պատմության օրինաչափությունների զարգացմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. Կպատկերացնի անտիկ պատմության առանձին շրջափուլերի
փաստերն ու իրողությունները,
5. Կկարողանա ճիշտ համակցել պատմության և տվյալ դարաշրջանի
արվեստի իրողությունները,
6. Կկարողանա առանձին դեպքերը, դեմքերը և իրադարձությունները
ուսումնասիրել պատմական իրադարձությունների հետնախորքում:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը. Համաշխարհային
պատմությանուրվագիծը. Քաղաքակրթությունների դասակարգումը: Թեմա
2`Հին արևելյան քաղաքակրթություններ: Թեմա 3`Անտիկ պոլիսային քաղաքակրթությունը և դրա տիպաբանությունը. հասարակական-քաղաքական
կառույց, գաղափարախոսություն, մշակույթ: Թեմա 4` Միջնադարյան քաղաքակրթության
տիպաբանությունը.
հասարակական-պետականկառույց,
գաղափարախոսություն, մշակույթ: Թեմա 5`Համաշխարհային կրոններ.
Քրիստոնեություն, Բուդդայականություն, Իսլամ: Թեմա 6`Միջնադարյան
այլափոխությունը. վերածնունդ, ռեֆորմացիա: Թեմա 7` Արևմուտքը
հեղափոխությունների ժամանակաշրջանում. Անգլիական բուրժուական
հեղափոխություն, ֆրանսիական մեծ հեղափոխություն: Թեմա 8` Ինդուստրիալ հասարակությունների ձևավորումը: Թեմա 9`Հյուսիսամերիկյան լոկալ
քաղաքակրթությունը Արևմտյան քաղաքակրթության կոնտեքստում. Անգլիայի հյուսիսամերիկյան գաղութների Անկախության պատերազմը: Թեմա
10`Միավորման գործընթացը Եվրոպայում 19-րդդարում և եվրոպական
ինտեգրացիան 20-րդ դարում:Թեմա 11` Քաղաքակրթությունները և աշխարհի
վերաբաժանման
խնդիրը.
Առաջին
և
երկրորդ
համաշխարհային
պատերազմները:Թեմա 12`Քաղաքակրթությունների փոխներգործությունը
պոստինդուստրիալ դարաշրջանում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, երկրորդը՝
բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M02. Քաղաքակրթությունների տեսություն և պատմություն (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը. համաշխարհային պատմության ուրվագիծը. քաղաքակրթությունների դասակարգումը և այն դիտարկել տարբեր քաղաքակրթությունների տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը .
7. կիմանա հինարևելյան ռազմաբյուրոկրատական քաղաքակրթություններ
/պալատական քաղաքակրթություններ/. հասարակական կառույց, պետական-քաղաքական կառույց, մշակույթ (Հին Եգիպտոս, Միջագետք,
Հնդկաստան, Չինաստան, Պարսկաստան, Հրեաստան),
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8.

կհասկանա Անտիկ պոլիսային քաղաքակրթությունը և դրա տիպաբանությունը. հասարակական-քաղաքական կառույց, գաղափարախոսությունը, մշակույթ (Հին Հունաստան. Աթենք, Սպարտա, Հին Հռոմ),
9. կկարողանա տիպաբանել Միջնադարյան քաղաքակրթության տիպաբանությունը. հասարակական-պետական կառույց, գաղափարախոսություն, մշակույթ. (Բյուզանդիա, Արևմտյան Եվրոպա, Արաբական աշխարհ):
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ «Քաղաքակրթություն» հասկացությունը. համաշխարհային պատմության ուրվագիծը. քաղաքակրթությունների դասակարգումը: Թեմա 2՝Հինարևելյան ռազմաբյուրոկրատական քաղաքակրթություններ /պալատական քաղաքակրթություններ/. հասարակական կառույց, պետականքաղաքական կառույց, մշակույթ (Հին Եգիպտոս, Միջագետք, Հնդկաստան, Չինաստան, Պարսկաստան, Հրեաստան): Թեմա 3՝Անտիկ պոլիսային քաղաքակրթությունը և
դրա տիպաբանությունը. հասարակական-քաղաքական կառույց, գաղափարախոսությունը, մշակույթ (Հին Հունաստան. Աթենք, Սպարտա, Հին Հռոմ): Թեմա
4՝Միջնադարյան քաղաքակրթության տիպաբանությունը. հասարակականպետական կառույց,
գաղափարախոսություն,
մշակույթ.
(Բյուզանդիա,
Արևմտյան Եվրոպա, Արաբական աշխարհ): Թեմա 5՝ Համաշխարհային կրոններ.
Բուդդայականություն, Քրիստոնեություն, Իսլամ:Թեմա 6՝ Միջնադարյան
այլափոխությունը. Վերածնունդ, Ռեֆորմացիա:Թեմա 7՝Արևմուտքը հեղափոխությունների ժամանակաշրջանում. Անգլիական բուրժուական հեղափոխություն
Ֆրանսիական
մեծ
հեղափոխություն:Թեմա
8՝Ինդուստրիալ
հասարակությունների
ձևավորումը:Թեմա
9`Հյուսիսամերիկյան
լոկալ
քաղաքակրթությունը Արևմտյան քաղաքակրթության կոնտեքստում. Անգլիայի
հյուսիսամերիկյան գաղութների Անկախության պատերազմը /1775– 1783/: Թեմա
10՝Ռուսական քաղաքակրթությունը: Ռուսաստանի պատմական զարգացման
առանձնահատկությունները: Թեմա 11՝Միավորման գործընթացը Եվրոպայում
19-րդ դարում
և եվրոպական ինտեգրացիան 20-րդ դարում: Թեմա
12՝Քաղաքակրթությունները և աշխարհի վերաբաժանման խնդիրը. Թեմա 13`
Քաղաքակրթությունների փոխներգործությունը պոստինդուստրիալ դարաշրջանում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, երկրորդը՝
բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M 03. Սփյուռքահայ գրականության խնդիրենր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն),
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3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 1920-ականներից մինչեւ
օրս սփյուռքահայ գրականությանայն հիմնախնդիրները, որոնք կազմավորիչ
նշանակություն են ունեցել այս գրականության ձեւավորման գործում,
մասնավորաբար` շեշտելով գրականության այն դերակատարությունը, որը
վերապահված է մշակութային գործոնին քաղաքական համակարգերի ոչ
լիարժեք գործունեության պայմաններում: Ուսանողներին կտրվեն նաեւ
ընդհանուր գիտելիքներ սփյուռքահայգրականության պարբերացումների եւ
արեւմտահայ գրականության ավանդույթը շարունակելու մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.Ձեռքբերել
ընդհանուր
գիտելիքներ
սփյուռքահայ
գրականության
յուրահատկությունների մասին, կարողանա լայն տարբերել «հայրենիքներում»
ստեղծվող գրականությունից ըստ առաջադրված թեմաներին տված լուծումների:
2.Կարողանալ սփյուռքահայ գրականության հիմնախնդիրները վերլուծաբար
կապել սփյուռքի իրականության հիմնախնդիրներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Սփյուռքի կազմավորումը, պայմանները, հիմնախնդիրները:
Սփյուռքահայ գրականության կազմավորումը, պարբերացումը, թեմաները,
սերունդները: Թեմա2՝Հարաբերություն աղետի հետ (Հակոբ Օշական, Երվանդ
Օտյան,
Զապել
Եսայան):
Թեմա3՝Հավաքականության
տագնապ:
Գրականությունը եւ հավաքումի խնդիրը («Մեհյան» գրականհանդես, «Մենք»
պարբերական): Թեմա4՝ Ինքնության տագնապ (Շահան Շահնուր): Թեմա5՝
Սուբյեկտիվացման խնդիրները գրականության մեջ (Զարեհ Որբունի):
Թեմա6`Մտավորական փորձառությունը գրականության մեջ (Նիկողոս
Սարաֆյան): Թեմա7`Լեզու եւ ինքնություն: Լեզու եւ հայրենիք (Վազգեն
Շուշանյան, Մուշեղ Իշխան, Վահան Թեքեյան): Թեմա 8` Երեւակայական
իրականություն: Աղետի հետ հեռավորված հարաբերության (ԳրիգորՊըլտյան):
Թեմա 9`Ֆլանյորությունը որպես սփյուռքյան գոյաձեւ (Զահրատ):
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, երկրորդը՝
բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M03. Ղարաբաղյան հիմնահարցը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Արցախյան հիմնախնդրի ամբողջական պատմությունը 1915 թվականից մինչև մեր օրերը: Բացահայտել Ադրբեջանի
իշխանությունների կողմից արցախահայության իրականացրած ազգային խտրականության, ճնշման ու հալածանքի քաղաքականությանունը, որը պատճառ
դարձավ Արցախյան շարժման վերաբացմանն 1988 թվականին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
6. կիմանա 1921թ. հուլիսի 5-ի Կովկասյան բյուրոյի անօրինական որոշման
պատմությունը, որի արդյունքում Արցախը հայտնվեց Ադրբեջանի ԽՍՀ
կազմում, որի հետ հաջորդ տասնամյակների ընթացքում արցախահայությունը այդպես էլ չհամակերպվեց,
7. կհասկանա, որ պատմական Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, և նրա միակ նպատակն է Մայր հայրենիքի հետ վերամիավորումը,
8. կկարողանա օբյեկտիվ և գիտական գնահատական տալ արցահայության
ազգային-ազատագրական պայքարին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արցախը 1918-1923 թթ.: Թեմա 2՝ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար
Մարզը խորհրդային իշխանության տարիներին: Թեմա 3՝ Արցախյան շարժման
նոր փուլի սկիզբը /1988 թ. փետրվարի 20/: Թեմա 4՝ Արցախյան ազգային-ազատագրական շարժման նենգափոխումը ԽՄԿԿ Կենկկոմի քաղբյուրոյի և կենտրոնական մամուլի ու ԶԼՄ-ների կողմից: Թեմա 5՝ Ազգային-ազատագրական
պայքարի զինված փուլը, Շուշիի ազատագրումը: Թեմա 6՝ Ղարաբաղյան բանակի հաղթանակը և զինադադարի կնքումը /1994 թ. մայիս/: Թեմա 7՝ Պատմության ֆակուլտետի սաները Արցախյան ազատամարտում: Թեմա 8՝ Արցախյան
հիմնախնդրի միջազգայնացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

9. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հայագիտություն¦
0003/M01. Գրական տեքստի վերլուծություն
( 3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ սեմինար),
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1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Գրականության

տեքստաբանությունը

գիտակարգ

է,

որն

ուսումնասիրում է գրական և ոչ գրական երկերի տեքստը: Այն առնչվում է
գրականության

տեսությանը,

գրաքննադատությանը,

քերականությանը՝

մասնավորապես շարահյուսությանը, ոճագիտությանը: Գրական տեքստը նաև
խոսքարվեստ է, որի միջոցով յուրաքանչյուր հեղինակ ստեղծում է կյանքի,
զգացմունքների,

հոգեբանության,

բնության

և

առարկայական

աշխարհի

բազմաբնույթ պատկերներ:
Դասընթացը ներառում է հետազոտության, ինչպես նաև վերլուծական
հմտությունների զարգացում: Առարկայի նպատակն է.
1. Ուսանողներին իրազեկել գրական տեքստի պատմական զարգացման
երկու մեծ շրջափուլերի (բանավոր և գրավոր) մասին,
2. իմանալ գրական տեքստի վերլուծության կանոններն ու մեթոդները,
3. ընկալել գրական տեքստերի ազգային յուրահատկությունը, գրողի
աշխարհայացքի ու ստեղծագործության կապը:
Առարկայի հիմնական խնդիրը գրական տեքստերի վերլուծությունն է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1.իմանա տեքստի ճանաչողական նշանակությունը,
2.կարողանա տարբերակել տեքստի մեջ ենթահիմքն ու ասույթը,
3.հստակ պատկերացնի և ընկալի

հաղորդակցման իրադրությունը և

խոսքաշարը կամ կոնտեքստը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝
Գաղափար տեքստի մասին: Տեքստագիտության կապը
հարակից գիտությունների հետ:

Թեմա 2՝

Տեքստաբանությունը որպես

գրականագիտական ուսումնասիրությունների ստեղծման մեթոդաբանական
հիմք: Թեմա 3՝ Ենթահիմք եվ ասույթ: Իրադրություն եվ համատեքստ: Թեմա 4՝
Պարբերություն: Թեմա 5 ՝
ստեղծագործությունը

Գրական տեքստի տեսակները: Թեմա 6՝ Գրական

որպես

կառուցվածքը: Թեմա 8՝

ամբողջական

տեքստ:

Թեմա 7՝

Տեքստի

Լեզվի պատկերավորման միջոցները գրական

տեքստում:

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, երկրորդը՝
բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M02. Հայկական ինքնություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրատուրայի ունկնդիրներին ծանոթացնել
<<ինքնություն>>, <<ազգային ինքնություն>> և <<հայկական ինքնություն>> հասկացություններին: Դասընթացի շրջանակներում քննարկվում են ինքնության
տեսակները, ինքնության դրսևորման ձևերը, ինքնության բաղադրիչները և ցուցիչները: Հիմնակական ուշադրությունը դարձվում է հայկական ինքնության վերլուծության վրա, դիտարկվում են հայկական ինքնության պատմական հարացույցները, ազգային վարքագծի ընդհանրական ձևերը, ազգային խորհրդանիշները, ավանդույթները, ազգային ինքնության արխետիպային և իրադրային դրսևորումները, ազգային բնավորության, խառնվածքի, մտածելակերպի և վարքագծի յուրահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա <<ազգային ինքնություն>> և <<հայկական ինքնություն>> հասկացությունների բովանդակությունը, կառուցվածքը, ինքնության դրսևորման ձևերը, ինքնության պատմական հարացույցները, հայոց բնավորության, խառնվածքի, մտածելակերպի և վարքագծի յուրահատկությունները,
2. կհասկանա հայոց ինքնության ձևավորման բնապատմական և սոցիոմշակութային գործոնների, ազգային մտածելակերպի և վարքագծի
յուրահատկությունները, հայոց ինքնության դրսևորման ձևերի և արդի
ինքնութենական խնդիրների էությունը,
3. կկարողանա պատմամշակութային հարցերը դիտարկել ազգային ինքնության համատեքստում, համեմատություն անցկացնել տարբեր ազգային ինքնությունների միջև, գնահատել ազգային ինքնության վերաբերյալ
տեսակետները, ձևակերպել ինքնության արդիականացման խնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` <<Ինքնություն>> և <<ազգային ինքնություն>> հասկացությունները: Ինքնության տեսակները, բաղադրիչները և ցուցիչները: Ինքնության մեկնաբանությունները: Ինքնության առասպելականացման ձևերը:
Թեմա 2` Ազգային ինքնության ձևավորման բնապատմական և սոցիոմշակութային նախադրյալները: Ինքնության արխետիպային և իրադրային
գործոնները: Թեմա 3` Հայկական ինքնություն: Ազգային մենտալիտետի, հայոց բնավորության և խառնվածքի բնորոշ գծերը: <<Կոլեկտիվ հիշողության>>
կառուցվածքը և մեխանիզմները: Հայոց վարքագծի կարծրատիպերը: Թեմա
4` Հայոց ինքնության դրսևորումները: Ինքնությունը առասպելներում, էպոսում, պատմագրության և գրականության մեջ: Թեմա 5` Հայոց մշակութային
և քաղաքական ինքնության յուրահատկությունները: Ազգային սիմվոլներ:
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Թեմա 6` Հայոց պատմության փիլիսոփայությունը ինքնության համատեքստում: Հայոց ինքնության հեթանոսական և քրիստոնեական մոդելները:
Թեմա 7` Ցեղասպանության երևույթը հայոց ինքնության մեջ: Սփյուռքահայության ինքնության պահպանման խնդիրները: Թեմա 8` Հայերը հայերի մասին /Մովսես Խորենացի, Խաչատուր Աբովյան, Գարեգին Նժդեհ, Կոստան
Զարյան, Դերենիկ Դեմիրճյան, Հակոբ Պողոսյան, Հայկ Ասատրյան և այլք/:
Թեմա 9` Օտարները հայերի մասին: Ազգային ինքնությունների համեմատական վերլուծություն: Թեմա 10` Հայկական ինքնության խնդիրները
ժամանակակից փուլում: Ինքնության արդիականացման նախագծերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0003/M 03. Սփյուռքահայ գրականության հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (26 ժամ դասախոսություն, 6 ժամ սեմինար),
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել 1920-ականներից մինչեւ
օրս սփյուռքահայ գրականության այն հիմնախնդիրները, որոնք կազմավորիչ
նշանակություն են ունեցել այս գրականության ձեւավորման գործում,
մասնավորաբար` շեշտելով գրականության այն դերակատարությունը, որը
վերապահված է մշակութային գործոնին քաղաքական համակարգերի ոչ
լիարժեք գործունեության պայմաններում: Ուսանողներին կտրվեն նաեւ
ընդհանուր գիտելիքներ սփյուռքահայ գրականության պարբերացումների եւ
արեւմտահայ գրականության ավանդույթը շարունակելու մասին:
Կրթական արդյունքները
1. Ձեռք բերել ընդհանուր գիտելիքներ սփյուռքահայ գրականության
յուրահատկությունների
մասին,
կարողանալ
այն
տարբերել
«հայրենիքներում» ստեղծվող գրականությունից ըստ առաջադրված
թեմաներին տված լուծումների:
2. Կարողանալ
սփյուռքահայ
գրականության
հիմնախնդիրները
վերլուծաբար կապել սփյուռքի իրականության հիմնախնդիրներին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Սփյուռքի կազմավորումը, պայմանները, հիմնախնդիրները:
Սփյուռքահայ գրականության կազմավորումը, պարբերացումը, թեմաները,
սերունդները: Թեմա 2՝ Հարաբերություն աղետի հետ (Հակոբ Օշական, Երվանդ
Օտյան, Զապել Եսայան): Թեմա 3՝
Հավաքականության տագնապ:
Գրականությունը եւ հավաքումի խնդիրը («Մեհյան» գրական հանդես, «Մենք»
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պարբերական): Թեմա 4՝ Ինքնության տագնապ (Շահան Շահնուր): Թեմա 5՝
Սուբյեկտիվացման խնդիրները գրականության մեջ (Զարեհ Որբունի): Թեմա 6`
Մտավորական փորձառությունը գրականության մեջ (Նիկողոս Սարաֆյան):
Թեմա 7` Լեզու եւ ինքնություն: Լեզու եւ հայրենիք (Վազգեն Շուշանյան, Մուշեղ
Իշխան, Վահան Թեքեյան): Թեմա 8` Երեւակայական իրականություն: Աղետի
հետ հեռավորված հարաբերության (Գրիգոր Պըլտյան):
Թեմա 9`
Ֆլանյորությունը որպես սփյուռքյան գոյաձեւ (Զահրատ):

Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, 4 միավոր
առավելագույն արժեքով: Երկրորդը` բանավոր է, 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
2 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

0003/M04. Հայոց ցեղասպանություն (3կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն է ներկայացնել ինչպես Հայոց ցեղասպանության
հետևանքների հաղթահարման ճանապարհին առկա հիմնախնդիրները, այնպես
էլ
դրանց
հաղթահարման
պատմաիրավական
հիմքերն
ու
հնարավորությունները: Առարկան նպատակ ունի պատմական փաստերի ու
միջազգային իրավական նորմերի ու սկզբունքների համադրությամբ այն
ուղիները, որոնք կարող են օգտագործվել հայ ժողովրդի նկատմամբ
իրագործաված այդ ծանր միջազգային հանցագործության հետևանքները
վերացնելու գործում: Քանի որ միջազգային իրավունքը մածապես հենվում է
նախադեպերի վրա, հատուկ ուշադրություն է դարձվում այլ ժողովուրդների
նկատմամբ
իրագործված
ցեղասպանությունների
դատապարտաման
գործընթացների վերլուծմանը, որոնք կարող են նախադեպ հանդիսանալ Հայոց
ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման գործընթացում: Առարկայի
շրջանակներում ներկայացվում է նաև տարբեր երկրների խորհրդարանների և
կառավարական ու ոչ կառավարական միջազգային կազմակերպությունների
կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման գործընթացը և
դրա հնարավոր ազդեցությունը այդ հանցագործության հետևանքների
հաղթահարման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կիմանա Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման
ճանապարհին առկա պատմաիրավական հիմնախնդիրները,
2. կծանոթանա Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հիմնախնդիրների
հաղթահարման համապատասխան պատմական փաստերին և

–547
–

միջազգային իրավունքի սկզբունքներին ու նորմերին և միջազգային
պայմանագրերով հայերի իրավուքների պաշտպանության Օսմանյան
կայսրության ստանձնած պարտավորություններին,
3. կտիրապետի Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման
պատմաիրավական հնարավորություններին ու ընթացակարգերին:
Բովանդակությունը
Թեմա
1.
Ցեղասպանության
հանցագործության
գնահատումը
միջազգային իրավունքում մինչև «գենոցիդ» եզրույթի առաջացումը: Թեմա 2.
«գենոցիդ» եզրույթի շրջանառումը միջազգային իրավունքում և դրա
սահմանումը ըստ «Ցեղասպանություն հանցագործության կանխարգելման և
դրա համար պատժի մասին» կոնվենցիայի։ Թեմա 3. Թուրքիայի` որպես
Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ լինելու հիմնահարցը։ Թեմա 4. ՀՀ
կողմից Հայոց ցեղասպանության համար պահանջատեր լինելու իրավունքի
հարցը։ Թեմա 5. Էթնիկ խմբերի զանգվածային սպանությունների գնահատման
հարցը Հայոց ցեղասպանության կատարման պահին գործող միջազգային
իրավական
նորմերի
տեսակետից։
Թեմա
6.
«Ցեղասպանություն
հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժի մասին» կոնվենցիայի
բացերը և միջազգային իրավունքի նորմերի կատարելագործման խնդիրը: Թեմա
7. Հայոց ցեղասպանության դատապարտման ու դրա հետևանքների
հաղթահարման մարտավարական ու ռազմավարական խնդիրները: Թեմա 8.
Հայերի
իրավունքների
պաշտպանության
Օսմանյան
կայսրության
պարտավորությունը Սան-Ստեֆանոյի ու Բեռլինի պայմանագրերով և
«Մայիսյան բարենորոգումների» ծրագրի դրույթներով: Թեմա 9. Հայերի
իրավուքների պաշտպանության Օսմանյան կայսրության պարտավորությունը
1914 թ. Ռուս-թուրքական պայմանագրով և հայերի զանգվածային
սպանությունների իրավաքաղաքական գնահատականը 1915 թ. մայիսի 24-ի
Անտանտի տերությունների համատեղ հռչակագրով: Թեմա 10. Օսմանյան
կայսրության կողմից հայերի իրավունքների խախտման փորձերը ԲրեստԼիտովսկի ու Բաթումի պայմանագրերով, և նրա նոր պարտավորությունները
Մուդրոսի զինադադարով: Թեմա 11. Հայոց ցեղասպանության համար
թուրքական պետության պատասխանատվության հարցը Սևրի պայմանագրի
հոդվախներով և ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի
դրույթներով: Թեմա 12. Քեմալական Թուրքիայի կողմից հայերի իրավունքների
խախտման փորձերը Ալեքսանդրոպոլի, Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերով։
Թեմա 13. Երիտթուրքերի և Սողոմոն Թեհլերյանի դատավարության նյութերի
նշանակությունը Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման
գործում: Թեմա 14. Տարբեր երկրների խորհրդարանների և կառավարական ու ոչ
կառավարական
միջազգային
կազմակերպությունների
կողմից
Հայոց
ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման գործընթացը և դրա
հնարավոր
ազդեցությունը
այդ
հանցագործության
հետևանքների
հաղթահարման վրա:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշները

–548
–

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություննեը գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
2
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003/M 05. Արցախյան հիմնահարցը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել Արցախյան հիմնախնդրի ամբողջական պատմությունը 1915 թվականից մինչև մեր օրերը: Բացահայտել Ադրբեջանի
իշխանությունների կողմից արցախահայության իրականացրած ազգային խտրականության, ճնշման ու հալածանքի քաղաքականությանունը, որը պատճառ
դարձավ Արցախյան շարժման վերաբացմանն 1988 թվականին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա 1921թ. հուլիսի 5-ի Կովկասյան բյուրոյի անօրինական որոշման
պատմությունը, որի արդյունքում Արցախը հայտնվեց Ադրբեջանի ԽՍՀ
կազմում, որի հետ հաջորդ տասնամյակների ընթացքում արցախահայությունը այդպես էլ չհամակերպվեց,
2. կհասկանա, որ պատմական Արցախը երբեք չի եղել Ադրբեջանի կազմում, և նրա միակ նպատակն է Մայր հայրենիքի հետ վերամիավորումը,
3. կկարողանա օբյեկտիվ և գիտական գնահատական տալ արցահայության
ազգային-ազատագրական պայքարին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Արցախը 1918-1923 թթ.: Թեմա 2՝ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար
Մարզը խորհրդային իշխանության տարիներին: Թեմա 3՝ Արցախյան շարժման
նոր փուլի սկիզբը /1988 թ. փետրվարի 20/: Թեմա 4՝ Արցախյան ազգային-ազատագրական շարժման նենգափոխումը ԽՄԿԿ Կենկկոմի քաղբյուրոյի և կենտրոնական մամուլի ու ԶԼՄ-ների կողմից: Թեմա 5՝ Ազգային-ազատագրական
պայքարի զինված փուլը, Շուշիի ազատագրումը: Թեմա 6՝ Ղարաբաղյան բանակի հաղթանակը և զինադադարի կնքումը /1994 թ. մայիս/: Թեմա 7՝ Պատմության ֆակուլտետի սաները Արցախյան ազատամարտում: Թեմա 8՝ Արցախյան
հիմնախնդրի միջազգայնացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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0003/M06. Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ներկայացնել
արդի
ժամանակահատվածում Հայաստանի երրորդ հանրապետության առաջացման
պատճառները, անկախության հռչակման ու պետականության կայացման
գործընթացը, բացահայտել պետական կառավարման, պետաիրավական ու
վարչական բարեփոխումների արդյունքները, ցույց տալ
նորանկախ
հանրապետության
ներքին
դրությունը,
սոցիալ-տնտեսական
քաղաքականությունը, ներկայացնել հանրապետության հասարա-քաղաքական
կյանքը, հայրենիք-սփյուռք առնչություները անկախ տարիներին, ինչպես նաև
արցախյան շարժման վերազարթոնքը,պատերազմական գործողությունների
ընթացքը 1991-1994թթ. ԼՂՀ հռչակման ու կայացման գործընթացը, Արցախյան
հարցի քննարկվելը միջազգային ատյաններում և դրանց արդյունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա Հայաստանի երրորդ հանրապետության ձևավորման և զարգացման պատմությունը,
2. կհասկանա ժամանակաշրջանի օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ճիշտ եզրահանգումներ և վերլուծություններ կատարել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հայաստանի անկախության հռչակումը և պետականության կայացումը: Թեմա 2՝ Հայաստանի Հանրապետության ներքին դրությունը: Թեմա 3՝
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դրությունը և արտաքին քաղաքականությունը: Թեմա 4՝ Հասարակական-քաղաքական կյանքը: Թեմա 5՝ Հայկական Սփյուռքը 1991-2003 թվականներին: Թեմա 6՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը (1991-2004 թթ.):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
0003 /M07. Հայագիտության արդի մարտահրավերները համացանցում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
համացանցում
Հայագիտության
հիմնախնդիրների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունն արդի մարտահրավերներին դիմակայելու համար:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա համացանցում Հայագիտության արդի մարտահրավերների
հնարավոր ողջ շրջանակը, Հայագիտության արժեքները ներկայացնող
հայկական և հայամետ կայքերի, հակահայկական կայքերի
համացանցային գործունեության պատմությունը,
2. կհասկանա, որ համացանցում Հայագիտության արդի մարտահրավերների ուսումնասիրությունը տեղեկատվական անվտանգության
հայեցակարգի կարևոր հենակետերից է, ինչպես նաև ազգային
անվտանգության հայեցակարգի տեսանկյունից կարևոր բաղադրիչ
մաս,
3. կկարողանա կիրառել համացանցում Հայագիտության արժեքների
ներկայացմանը նպաստող բաղադրիչները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն, Թեմա 2` Ինտերնետ /Interconnected Networks/համացանց /World Wide Web/: Թեմա 3` Համացանցային կայք /Website/: Թեմա
4`Բլոգ-բլոգոսֆերա / blog – blogosphere/: Թեմա 5` Վիկի կայքեր / Wiki Websites/:
Թեմա 6` Սոցիալական ցանցը համացանցում: Թեմա 7` Համացանցի որոնողական համակարգը, կայքերի շտեմարաններ և պորտալներ: Թեմա 8` Տեղեկատվական պատերազմ: Թեմա 9` Քարոզչություն: Թեմա 10` Հայագիտությունը համացանցային քարոզչության դաշտում: Թեմա 11` Հայագիտությունը տեղեկատվական պատերազմի դաշտում: Թեմա 12` Հայոց ցեղասպանության խնդիրը
համացանցում: Թեմա 13` Ղարաբաղյան հակամարտության խնդիրը համացանցում: Թեմա 14` Թուրքական և ադրբեջանական կողմերի սեփական պատմությունը կեղծելու փորձերը համացանցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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