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1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական 

համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և 

մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման 

կանոնները։ 

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, 

գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առա-

ջադիմության չափանիշները և այլն։ 

1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագի-

տական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը 

համապատասխան: 

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի 

աշխատածավալը 

2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան 

ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, 

որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, 

որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 

ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվա-

ծությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավե-

լագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։ 

2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստ-

րոսի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։ 

2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 

կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): 

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը 

բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 

1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 

շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ 

քննություններ: 

2.4.  Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 

կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևո-

ղություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային 

պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ 

քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ 

քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:  

2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 

                                                           
1 Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, 

տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի 

ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։ 

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2015/07/YSU_kanonadrutyun_Nov_201411.pdf
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կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևո-

ղություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային 

պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ 

քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ 

քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:  

2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտու-

թյունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն 

«Երևանի պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին 

մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգ»-ի: 

2.7.  Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նա-

խատեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, 

որտեղ քննությունների թիվը  չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական 

ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական 

պլանի: 

2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավո-

րանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և 

մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգերի:  

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը 

3.1. Համակարգի հիմնադրույթները 

3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպա-

տակներն են՝ 

ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել 

ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,  

բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները 

դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնա-

ռության շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:  

3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը. 

ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախա-

տեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթա-

ցիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություն-

ներ),  

բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում 

քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի 

համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման 

մակարդակի գնահատում, 

գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ 

գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) 

արդյունարար գնահատականի ձևավորում։ 
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3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթաց-

ների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, 

դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության 

աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների 

ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝ 

ա)  եզրափակիչ գնահատումով,  

բ)   առանց եզրափակիչ գնահատման, 

գ)   առանց ընթացիկ գնահատման, 

դ)   ստուգարքային: 

3.2. Դասընթացների գնահատումը 

3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում 

անցկացվող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ 

քննություն։ 

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ 

բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, 

ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ 

Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր կամ բանավոր) նշվում է կրթական 

ծրագրի մասնագրում։   

3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից  (ուսումնական մոդուլից) ուսանո-

ղի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) 

ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝ 

ա)  ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման 

նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից 

(Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 

միավոր, 

բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է  գնահատվել առա-

վելագույնը 10 միավոր։ 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշ-

վարկվում է որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների 

գումար. 

Գարդ. =  Քընթ. + Քեզր.: 

Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է 

համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի 

համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը 

գնահատվում են ամբողջ միավորներով2). 

Աղյուսակ 1. 
 

                                                           
2 Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5: 

Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ 

թվով:  



 

8 

 

Գնահատման բաղադրամասը Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 5 5 10 20 
 

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի 

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ 

քննությունների արդյունքներով։ 

3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) 

ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը 

(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի 

կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 

ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին 

հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր:  

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշ-

վարկվում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միա-

վորների գումար. 

Գարդ.= Քընթ.:  

Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրա-

կանացվում է համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին 

բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր 

բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3). 

Աղյուսակ 2. 

 

Գնահատման բաղադրամասը Քընթ 1 Քընթ 2 Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 10 10 20 

 

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման 

համար:  

3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը 

ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակա-

հատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կա-

տարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ 

դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ 

քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։ 

3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, 

եթե կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն: 

3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց 

եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ 

                                                           
3 Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:  
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մասնագիտական դասընթացները: 

3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական 

կառուցամասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր 

դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի 

հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը: 

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը 

3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին 

տեղեկացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետ-

ների, ինչպես նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։ 

3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք 

հաստատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատ-

ված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական 

վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական 

էլեկտրոնային փոստի միջոցով: 

3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ 

ուսումնառության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա 

ուսուցման դեպքում՝ 67-րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում 

դասեր չեն նախատեսվում):   

3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են 

կիսամյակային քննաշրջաններում` 1820-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա 

ուսուցման դեպքում՝ 1316-րդ շաբաթներում: 

3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը 

տեղեկագիրը սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, 

իսկ գրավոր քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար 

դեկանատ է ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 

աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը 

հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնա-

հատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ 

վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու 

դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում 

նաև ֆակուլտետի դեկանին: 

3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված 

սահմանված նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է 

պահպանեն քննական տետրում ներկայացված  պահանջները։ 

3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց 

յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ 

(բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթա-

ցիկ քննությունները հանձնելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար 



 

10 

 

միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի 

եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծարքային շրջանին 

չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում 

կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր 

միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է 

«Չն» նշումը:   

3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համա-

պատասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել 

ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ: 

3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները 

հեռավար ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով: 
 

3.4. Գնահատման սանդղակը  

3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կի-

րառվում է  20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև. 

Աղյուսակ 3. 
 

Գնահատման արդյունարար 

միավորը 
Գնահատականը 

18-20 «Գերազանց» 

13-17 «Լավ» 

8-12 «Բավարար» 

0-7 «Անբավարար» 

 

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը  

3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության 

ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթաց-

քում գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է 

ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո 

գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլ-

ները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն 

ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսա-

նողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերում-

ների որակը։ 

3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում 

գրանցվում և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։ 

3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկա-

յացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունք-

ներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակա-
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hատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ 

տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

 գումարային կրեդիտներ, 

 գնահատված կրեդիտներ, 

 վարկանիշային միավորներ, 

 միջին որակական գնահատական։ 

3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները 

բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։ 

3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը 

գնահատված է թվային միավորներով. 

 iÎñ»¹ÇïÎ¶
 ։ 

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դաս-

ընթացների (մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատական-

ների արտադրյալների գումարն է. 

  ii ³ñ¹¶Îñ»¹ÇïìØ
, 

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

 

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից  ստացել է  համապա-

տասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի 

վարկանիշային միավորն է` 

ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։ 

 

3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահա-

տականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնա-

հատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 

1/100-ի ճշտությամբ). 

Î¶

ìØ
Øà¶  ։ 

 

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված 

միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 87,15
15

238
 ` 20 հնարավորից: 

 

3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային 

(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված 

ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։  
 

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը 



 

12 

 

4.1.  Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին 

տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։  

4.2.  Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ 

մեկին չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:  

(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ): 

4.3.  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից 

որևէ մեկին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:  

(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ): 

4.4.  Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային 

դասընթացի ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել 

լուծարքային շրջանում:  

(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ): 

4.5.  Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կող-

մից, և այդ ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը 

կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են 

ռեկտորի հրամանով։ 

4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքե-

րի մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս 

համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություն-

ներից վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությու-

նից` 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 

3 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում 

պահպանվում են միայն ընթացիկներից ստացած միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտ-

քերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` 

սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը պարտքերի 

մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա 

տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ 

օրինակի դեպքում՝ 7: 

 

4.7.  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար 

դրական նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական 

պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ քննությունները պետք է վերահանձնի 

առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 

և ավելի միավոր: 

 

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություն-

ներից վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի 

արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) 
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շեմային պահանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է 

վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե ուսանողը պարտքերի 

մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց 

բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է 

նոր միավորը: 

 

4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի 

մարման շրջանում պետք է  վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաս-

տակել 8 և ավելի միավոր: 

4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման 

համակարգին: 

4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից 

հետո, եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի 

գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառու-

թյամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով 

ընդունվածների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ (կամ այլ 

ուժային կառույցների) պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է առար-

կայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` 

վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ: 

4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական 

ծրագրում թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, 

եթե դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և 

ցածր արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից: 

4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակա-

դեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` 

համալսարանից հեռացման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ 

ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:  

4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման 

կատարողականը ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական 

ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի 

պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:  

4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է հա-

մալսարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: 

Հեռացված ուսանողը վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել 

նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրոսական թեզը:  

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը 

5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում 

դեկանատում պահվող հիմնական փաստաթղթերից է: 
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5.2. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում 

դիմորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթու-

թյան վկայականը (բնօրինակ), ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսա-

նկարները, կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների դեպքում՝ 

համապատասխան հիմքերը, ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների 

համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում 

դեկանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համա-

րակալվի ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման 

վարձի վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու 

ֆակուլտետային բոլոր հրամանները, 

- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին 

վկայականը, որը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է 

սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում: 

5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դի-

մորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ 

բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի 

պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները: 

Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համա-

րակալվի ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման 

վարձի վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու 

ֆակուլտետային բոլոր հրամանները: 

5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ 

ներառյալ ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի 

պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ: 

5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսում-

նական էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում 

են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և 

տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները 

քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական 

էլեկտրոնային փոստի հասցեին: 

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը 

6.1.  Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասըն-

թացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։  
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6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող 

կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսա-

կան ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու 

համար և պարունակում է. 

ա) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը 

և «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգ»-ը, 

բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.  

 ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային 

պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական 

վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, 

ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոն-

ները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկա-

ների 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 նպատակը և կրթական 

վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և 

ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դաս-

ընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), դասա-

վանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:  

 

 

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը 

7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտա-

կան խորհրդի որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկ-

տորի արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով: 

7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բո-

վանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն 

նույնը: 

7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է 

իրականացնող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական 

խորհրդին՝ երաշխավորություն ստանալու համար: 

7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը 

և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտ-
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րոնը և տեղեկատվական համակարգերի սպասարկման և զարգացման 

վարչությունը: 

7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող 

ամբիոնը ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասա-

խոսներին և ընդգրկված ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն 

ապահովում է  առցանց միջավայր: 

7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մաս-

նակցությունը, տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրո-

նային ուսումնական նյութերը, առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների 

հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և սեմինարներ: 

7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային 

փոստով կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով: 
 

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը 

8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժա-

նելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության 

ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտություն-

ների զարգացմանը: 

8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտու-

թյամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի 

քանիսը՝ ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, 

թանգարանային և այլն), մասնագիտական (արտադրական, գիտահետազո-

տական, փորձարարական), մանկավարժական, իսկ մագիստրոսի 

կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական  

պրակտիկա:  

8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի   1-ին և 

2-րդ կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և 

խորացնել ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:  

8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների 

նեղ մասնագիտական հմտությունները: 

8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են  

համապատասխան կրթական ծրագրով: 

8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական 

վարչության կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի հա-

մաձայն, համապատասխան մասնագիտական կրթական ծրագիրն 

իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) պրակտիկայի 

պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ: 
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8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: 

Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխա-

նատու անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը 

կցվում է ուսանողի անձնական գործին:   

8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական 

պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան 

տեղեկանք: 

8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը 

«Ստուգված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտի-

կային և կատարել է առաջադրանքները:  

9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը 

9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված  է դասընթացի կամ դասըն-

թացների խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած 

գիտելիքների կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զար-

գացմանը:  

9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը 

կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին: 

9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի 

ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում 

համապատասխան գրականության ցանկը: 

9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների 

ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին: 

9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) 

ամբիոն է ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ: 

9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու 

դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված 

հանձնաժողովում: 

9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում 

աշխատանքը գնահատվում է անբավարար:  

9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը 

գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:  

 

10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը 

10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են 

նախատեսվում ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցա-

մասերում:  
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10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների 

ցանկից ուսանողն ընտրում է երկուսը: 

10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները 

նախատեսվում են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, 

որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը: 

10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆա-

կուլտետում, և արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են 

ուսումնամեթոդական վարչություն: 

10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է  

նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամ-

կետից հետո գրանցումներ չեն կատարվում: 

10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրա-

կանացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ 

սահմանված նորմերի: 

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը 

11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկ-

ման և վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի 

ղեկավարի գործառույթներ:  

11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման 

հայտ, որով հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման 

անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը: 

11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի 

հետ ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ 

որակավորումների ազգային շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջ-

ներին համապատասխան: 

11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային 

փաթեթի մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև 

գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների: 

11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարա-

կայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները: 

11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) 

ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է 

հավատարմագրման: 

11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական 

մակարդակի մեկից ավելի կրթական ծրագրեր: 

 

12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը) 
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12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու 

նպատակով նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք 

ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ են։ 

12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 

ուսանողի համար նախատեսելով մեկ խորհրդատու: 

12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողներին ծանոթացնում է իրենց իրավունք-

ներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին 

ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մա-

գիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, 

ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և 

ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, 

գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն: 

12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային 

պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ 

հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական 

գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար կազմա-

կերպում խորհրդատվություններ: 

12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խոր-

հուրդը լսում և գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվու-

թյունները: 

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

13.1. Ուսանողն իրավունք ունի` 

 սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ 

շարունակելու մասնագիտական կրթությունը, 

 սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական 

իրավունքները ԵՊՀ-ում, 

 մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու 

պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը, 

 բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յու-

րացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը 

դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ սահմանված կարգի, 

 հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագի-

տական (զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աս-

տիճան, 

 օգտվելու ԵՊՀ գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոց-

ներից, ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, 

ուսումնաարտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից, 

 ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսա-

նողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և 

գիտաժողովներին, 
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 լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, ստա-

նալու ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, 

բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, 

 սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պե-

տությունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը, 

 միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրա-

գրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստա-

րի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 

 ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ 

ամբողջ ժամանակահատվածի համար, 

 ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու հա-

մաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը: 

13.2. Ուսանողը պարտավոր է`  

 ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին, 

 կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջ-

ները, 

 հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին, 

 սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջա-

դրանքները, 

 վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել 

ուսման վարձավճարը, 

 հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին, 

 կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական 

այլ ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականությունները: 
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ԲԱԺԻՆ II. 

 
ՄԱԳԻՍՏՈՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ  

 

 
 

   



 

22 

 

Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը մագիստրոսի  կրթական մակարդակում 

կազմակերպում է ուսուցում` «Ցեղասպանագիտություն» կրթական ծրագրով: 

 

«ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 

 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

Ցեղասպանագիտություն մագիստրոսական 

ծրագիր, 031801.02.7  

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  - 

4. Շնորհվող որակավորումը Միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2021-2022  

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Առկա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Ծրագրի ընդունելությունը իրականացվում է համաձայն գործող «Կանոնակարգ Երևանի 

պետական համալսարանի առկա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2021/2022 ուստարվա 

ընդունելության»` shorturl.at/cluX9 :  

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի հիմնական նպատակներն են՝  

 Ցեղասպանագիտության միջդիսցիպլինար գիտակարգին մասնագիտորեն 

տիրապետող, անհրաժեշտ գիտելիքներով օժտված կադրերի պատրաստում, 

 դաշտում պրոֆեսորադասախոսական և ուսանողական փոխլրացնող ու 

գիտակրթական աճ արձանագրող շարունակական աշխատանքի շնորհիվ 

ապահովել հայկական դաշտ                                                                                                                                  

ի համար համաշխարհային փորձի և զարգացումներին համահունչ ընթացք,  

 ոլորտին բակալավրի մակարդակում տարբեր կրթական հումանիտար 

ուղղությունների համահավասար և փոխլրացնող մասնագիտական կրթություն 

ապահովել, որը թույլ կտա բացառել ցեղասպանագիտությունը մեզանում առավել 

պատմագիտական ուղղություն ընկալվող  մոտեցումը:  

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

Ա1. ներկայացնելու ցեղասպանությունների տեսության և պատմության հիմունքները, 

Ա2. բնութագրելու համեմատական ցեղասպանության համատեքստում Հայոց 

ցեղասպանության ասպեկտները, 

Ա3. սահմանելու ցեղասպանություն հանցատեսակի միջազգայնորեն ընդունված 

հիմնական ձևերը, օրենքները, իրավական ակտերը, կոնվենցիան և հիմնավորելու 

դրանց դրույթների փոխկապակցվածությունը Հայոց ցեղասպանության հետ, 

Ա4. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության տնտեսական, քաղաքական, սոցիոհոգեբա-

նական, կրոնական, մշակութային շարժառիթները,  

Ա5. պարզաբանելու Հայոց ցեղասպանության թուրքական ժխտողականության 

հիմունքները, 
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Ա6. մատնանշելու և լուսաբանելու Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, 

փոխհատուցման հնարավոր տարբերակները և միջազգային հարաբերություններում 

խնդրո առարկայի շուրջ առկա մոտեցումները: 

Ա7. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության պատճառահետևանքային կապերը՝ 

դիտարկելով Սփյուռքի ձևավորման համատեքստում: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1.մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և 

հանրապետական գիտագործնական քննարկումներին, 

Բ2. բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչմանն ու փոխհատուցմանը միտված ՀՀ քաղաքականությունը, հակադիր 

ճամբարի ռազմավարությունը և միջազգային հանրության մոտեցումները, 

Բ3.իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

Գ2. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները, 

Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, 

Գ4. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, 

Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

  

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

 - 
 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 
 

13. Գնահատման ձևերը 

Դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի երեքն են՝ 

ա)  եզրափակիչ գնահատումով,  
բ)   առանց եզրափակիչ գնահատման, 
դ)   ստուգարքային: 

 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Ծրագրի շրջանավարտների հնարավոր աշխատատեղերի և կարիերայի 

հնարավորությունները անհրաժեշտ է դիտարկել գիտական, կրթական, պետական, այդ 

թվում նաև դիվանագիտական, հասարակական, լրագրողական հարթակները. ՀՀ ԳԱԱ 

պատմության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ Հայոց 

ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ, Երևանի պետական համալսարանի 

հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, Զորյան ինստիտուտ, ՀՅԴ-ի ԱՄՆ-ի 

մասնաճյուղի հասարակական աշխատանքների և կառավարական հարաբերությունների 
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ազգային հանձնախմբի Հայ դատի գրասենյակ, www.panorama.am, www.panarmenian.net, 

www.armenpress.am և այլն: Այս հնարավորության հիմքում ընկած է ծրագրին մասնակից 

ուսանողների բակալավրի տարատեսակ մասնագիտությունների և նոր մասնագիտության 

համահունչ զուգակցման հանգամանքը:   
 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար հասանելի ուսումնառության ռեսուրսներ. 

ենթակառուցվածքներ՝ առանձին հարկաբաժնում նախատեսված թվով 4 լսարաններ և 

քննարկումների սրահ՝ համապատասխան կահավորմամբ (ՀՀ, ք. Երևան, Ալեք Մանուկյան 

1, ԵՊՀ 2-րդ մասնաշենք, 5-րդ հարկ լսարան թիվ 505, 507, 508, 509, քննարկումների սրահ, 

թիվ 506), նույն հարկաբաժնում մասնագիտական գրադարան (թիվ 514), լսարաններին կից 

մասնագիտական փորձի հարստացման համար հետազոտական հարթակը՝ ՀՀԻ 

Ցեղասպանագիտության բաժինը, տպագիր հանդես՝ «Հայագիտության հարցեր» (տե՛ս 

http://www.armin.am/armin/am/Journal ) , համացանցային ուսումնական ռեսուրսներ՝ ՀՀԻ 

«Հայոց ցեղասպանություն» թեմատիկ կայք՝ www.armeniansgenocide.am (20.09.2016 թ.), 

«Ցեղասպանագիտություն» ՄԾ պաշտոնական կայք՝ www.armin.am/mpgs/, որոնք օգնում են 

նրանց՝ ձեռք բերելու ծրագրով սահմանված կրթական վերջնարդյունքները: Դասավանդման 

և ուսումնառության նորարարական միջոցներից հարկ է առանձնացնել լսարանային 

տեխնիկական բարձր հագեցվածությունը՝ թվով երեք թաչսքրին կառավարվող 

էլեկտրոնային գրատախտակներ իրենց դյուրակիր համակարգիչներով, անլար` wi-fi, և 

լարային համացանց, գրադարանում՝ թվով 8 համակարգչից բաղկացած սրահ, որոնք 

կարևոր են տվյալ ծրագրի նպատակների հաջող իրականացման համար։ 
 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են 

ծրագիրը մշակելիս 

Ծրագրային հիմնական կողմնորոշիչների և չափորոշիչների պահանջները 

ձևավորելիս օգտվել ենք.  

1. «ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին օրենք» 

(http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2257&lang=arm) : 

2. «Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր 

չափորոշիչը» (https://goo.gl/hMElz3) 4 : 

3. Միջազգային փորձ՝ 

3.1. Ուպպսալայի համալսարան (Շվեդիա)՝ «Հոլոքոստի և ցեղասպանագի-

տության» մագիստրոսական ծրագիր (https://goo.gl/O0YSNy): 

3.2. Յելի համալսարան (ԱՄՆ)՝ «Ցեղասպանագիտություն» ծրագիր 

(http://gsp.yale.edu): 

3.3. Զորյան ինստիտուտ (Կանադա)՝ «Ցեղասպանություն և մարդու 

իրավունքներ» համալսարանական ծրագիր  

(http://www.genocidestudies.org/GHRUP/history.html):  

3.4. Ամստերդամի համալսարան (Հոլանդիա)՝ «Հոլոքոստի և ցեղասպանագի-

տության» մագիստրոսական ծրագիր (https://goo.gl/HfNfw5): 

3.5. Հայֆայի համալսարան (Իսրայել)՝ «Հոլոքոստի հետազոտություններ» 

մագիստրոսական ծրագիր (https://goo.gl/N5IcKr):  

3.6. Բիրմինգհեմի համալսարան (Մեծ Բրիտանիա)՝ «Հոլոքոստ և 

ցեղասպանություն» մագիստրոսական ծրագիր (https://goo.gl/3zfQvN): 

                                                           
4 goo.gl-ով նշված հղումները բնօրինակ հղումների կրճատ տարբերակներն են: 

http://www.panorama.am/
http://www.panarmenian.net/
http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=2257&lang=arm
https://goo.gl/hMElz3
https://goo.gl/O0YSNy
http://gsp.yale.edu/
http://www.genocidestudies.org/GHRUP/history.html
https://goo.gl/HfNfw5
https://goo.gl/N5IcKr
https://goo.gl/3zfQvN
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17․  ԵՊՀ «Ցեղասպանագիտություն» մագիստրոսի կրթական ծրագրում դասավանդող 

դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ 

17․ 1․  Ընդհանրական կարողություններ 
Դասավանդման/մանկավարժական 

 դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն, 

 դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման 

տեխնիկաների կիրառման կարողություն: 

Հետազոտական 
 սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություն 

 միջազգային գիտական հանդեսներից եւ նորագույն հետազոտոթյուններից օգտվելու 

հմտություն, 

 միջդիսցիպլինար (պատմագիտության, քաղաքագիտության, սոցիոլոգիայի, իրավունքի, 

հոգեբանության հատման եւ համադրման տիրույթում գտնվող) հետազոտությունների 

իրականացման հմտություն, 

Հաղորդակցման 
 լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն, 

 հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն, 

 ուսանողների աշխատանքներին ճշգրիտ քննական հետադարձ կապ (գրավոր եւ 

բանավոր) ապահովելու հմտություն 

 օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին համապատասխան)։ 

ՏՀՏ կիրառություն 
 բազային համակարգչային (MS Office փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, 

Power-Point) հմտություններ, 

 ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն, 

 լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, 

canva և այլն): 

Այլ կարողություններ  
 ժամանակակից տեղեկատվական հոսքում կողմորոշվելու եւ կարեւորը 

երկրորդականից տարբերելու ունակություն, 

 հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և 

իրավական նորմերի իմացություն, 

 ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման  կարողություն: 

17․ 2․  Մասնագիտական կարողություններ 

 Ցեղասպանություն երեւույթի գնահատման, քննման եւ վերլուծության կարողություն, 

 Ցեղասպանագիտական ժամանակակից տեսությունների, գիտաճյուղի զարգացման 

միտումների իմացություն, 

 Ոլորտի մասնագետների հետ հաղորդակցվելու, նրանց հետ քննարկումներ վարելու 

կարողություն,  

 Պատմագիտական եւ քաղաքագիտական նյութի վերլուծության, եւ հետազոտություններ 

իրականացնելու կարողություն: 

17․ 3․  Ընդհանուր պահանջներ 
Գիտական աստիճան 

 գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ 

դեպքերում՝ տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած 

մագիստրոսի կոչում, 

 վերջին 5 տարում առնվազն 5 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների 
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առկայություն, 

 վերջին 5 տարում առնվազն 5 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխա-

տաժողովների։ 

Մանկավարժական փորձ 
 մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ 

(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 1 տարվա փորձ, 

 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների, 

Այլ պահանջներ 
 դասավանդման ծրագիր՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 50%-ի էլեկտրոնային 

նյութերի առկայություն, 

 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ 

առնվազն 4,0 (գործող դասախոսների համար)։ 



 

 

«ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 ներկայացնելու ցեղասպանությունների տեսության և 

պատմության հիմունքները 

Բ1 մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող 

միջազգային և հանրապետական գիտագործնական 

քննարկումներին 

Ա2 բնութագրելու համեմատական ցեղասպանության 

համատեքստում Հայոց ցեղասպանության ասպեկտները 

 

Բ2 բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչմանն ու փոխհատուցմանը միտված ՀՀ 

քաղաքականությունը, հակադիր ճամբարի ռազմավարությունը 

և միջազգային հանրության մոտեցումները 

Ա3 սահմանելու ցեղասպանություն հանցատեսակի 

միջազգայնորեն ընդունված հիմնական ձևերը, օրենքները, 

իրավական ակտերը, կոնվենցիան և հիմնավորելու դրանց 

դրույթների փոխկապակցվածությունը Հայոց ցեղասպանության 

հետ 

Բ3 իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, 

միջոլորտային հետազոտությունների վերլուծություն 

Ա4 քննարկելու Հայոց ցեղասպանության տնտեսական, 

քաղաքական, սոցիոհոգեբանական, կրոնական, մշակութային 

շարժառիթները 

Բ4 ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի 

աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու 

վերաբերյալ 

Ա5 պարզաբանելու Հայոց ցեղասպանության թուրքական 

ժխտողականության հիմունքները 

Բ5 - 

Ա6 մատնանշելու և լուսաբանելու Հայոց ցեղասպանության 

միջազգային ճանաչման, փոխհատուցման հնարավոր 

տարբերակները և միջազգային հարաբերություններում խնդրո 

առարկայի շուրջ առկա մոտեցումները 

Բ6 - 

Ա7 քննարկելու Հայոց ցեղասպանության պատճառահետևանքային 

կապերը՝ դիտարկելով Սփյուռքի ձևավորման համատեքստում 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից Գ3 արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ 

ռեսուրսները 
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Գ2 մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու 

առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար 

անհրաժեշտ հնարավորությունները 

Գ4 պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական 

աշխատանքների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

Գ5 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը 
 

 
 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 

Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա

1 

Ա

2 

Ա

3 

Ա

4 

Ա

5 

Ա

6 

Ա

7 

 Բ

1 

Բ

2 

Բ

3 

Բ

4 

 Գ

1 

Գ

2 

Գ

3 

Գ

4 

Գ

5 

Օտար լեզու-1 1602/Մ01         +  +   +    + 

Օտար լեզու-2 1602/Մ02         +  +   +    + 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում-6 

2301/Մ01         +  +   +    + 

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 9601/Մ01         + + +   +  + +  

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 9601/Մ02 +  +         +  +   + + 

Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության 

պատմություն 

9601/Մ03   + +       + +  + +    

Միջազգային իրավունք 1906/Մ27   +         +  +  +  + 

Միջազգային հարաբերությունների տեսություն 1201/Մ01 +     +   + + +        

Ցեղասպանության և միջազգային այլ 

հանցագործությունների դեմ պայքարի արդի 

հիմնախնդիրները 

9601/Մ04 +    +      + +  + +   + 

Էթնիկ բռնությունների հոգեբանական ասպեկտները 1307/Մ03 + +  +     +  + +       

Ցեղասպանության սոցիալական հիմնախնդիրները 9601/Մ05 + +  +       +    +  +  

Օսմաներեն և թուրքերեն աղբյուրների 

ուսումնասիրման հիմունքներ 

1906/Մ28   +   +   +       + +  

Ցեղասպանությունների համեմատական 

վերլուծություն 

9601/Մ06 + +       +  +   + +    

Սփյուռքի ձևավորումը Հայոց ցեղասպանությունից 

հետո 
9601/Մ07 

      +    + +   +  +  
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Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու 

դատապարտման գործընթացը 
9601/Մ08 

  +   +   + +       + + 

Իսլամական աշխարհը և Հայոց ցեղասպանությունը 9601/Մ09 +  + +     +   +      + 

Տեղահանությունները որպես ցեղասպանությունների 

իրականացման գործիք 
1106/Մ15 

    +      + +    + + + 

20-րդ դարի առաջին կեսին կնքված միջազգային 

պայմանագրերը և Հայ ժողովրդի պատմական 

իրավունքների և օրինական շահերի ոտնահարման 

հիմնախնդիրը 

9601/Մ10 

+   +  +   +     +   +  

Արևելյան Այսրկովկասի հայությունը 20-րդ դարում 9601/Մ11    + +      + +  +  +   

Հայոց ցեղասպանության պատմագրություն 9601/Մ12  +  + +      +   +    + 

Հայոց ցեղասպանությունը ժողովրդագրության 

համատեքստում 
9601/Մ13 

          + +    + + + 

Մշակութային ցեղասպանության հիմնադրույթները 9601/Մ14 +   +       + +  + +    

Գիտական սեմինար 9601/Մ15                   

Մասնագիտական պրակտիկա 9601/Մ16                   

Մագիստրոսական թեզ 9601/Մ17                   

 

  



 

 

«ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 

ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Ընդհանուր դասընթացներ 

 
1. 2301/Մ01 

 

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում-6   

3. 3 կրեդիտ 

4. շաբաթական 2  ժամ 5. դաս.-0, գործ.-2, լաբ.-0 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է՝  

 փոխանցել ուսանողներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիմնական 

կիրառություններից օգտվելու հմտությունները, 

 սովորեցնել կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
1. աշխատելու տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

2. մշակելու հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը 

3. աշխատելու էլեկտրոնային աղյուսակների հետ 

4. կազմելու դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ 

5. նախագծելու և ստեղծելու տվյալների բազա 

6. ստեղծելու հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ 

7. ստեղծելու ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառելու անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ 

8. մշակելու պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Բ1. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին, 

2. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

3. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են 

ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով: 

3. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը  գնահատվում է ուսանողի աշխատանքի հիման վրա՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը  գնահատվում է ուսանողի աշխատանքի հիման վրա՝ 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով: 

3. Ստուգարքն անցկացվում է ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա` 10 միավոր առավե-

լագույն արժեքով: Ստուգարքը ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 13 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 
2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, ֆունկցիաներ, 

աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:  
3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, հարցումներ, 

հաշվետվություններ: 
4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում: 
5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի ստեղծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере, 2009 г. 

2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTML, 2011 г. 

3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru 

4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, MS Access 2013, 2014 г. 

5. Shelly Cashman, Microsoft Office, 2016. 
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

 

 3. 3 կրեդիտ 

4. շաբաթական 2  ժամ 5. դաս.-1, գործ.-1, լաբ.-0 

6. 1-ին կիսամյակ՝ աշնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել հումանիտար ոլորտում մասնագիտական հմտությունները հետազոտությունների 

պլանավորման և ժամանակակից մեթոդների միջոցով,  

 ներկայացնելհումանիտար ոլորտում հետազոտության պլանավորման ձևաչափերը և 

մեթոդները, 

 պատրաստել ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք կատարելու ունակ մասնագետներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.   ներկայացնելու հումանիտար գիտակարգերում հետազոտության պլանավորման հիմնական 

սկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները, 

2. մեկնաբանելու հումանիտար ոլորտում հետազոտության ինչպես դասական, այնպես էլ արդի 

մեթոդները,  

3. պարզաբանելու հումանիտար գիտակարգերի շուրջ առկա հետազոտական աշխատանք 

կատարելու հիմնարար սկզբունքները:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու գիտական բնույթի աղբյուրների հավաքման, պահպանման և մշակման 

մեթոդները, 

5. օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները հումանիտար 

գիտակարգերում ուսումնասիրություններ կատարելիս, 

6. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ : 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. օգտվելու համացանցային աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ստանալու 

համար, 

8. վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

9. արդյունավետ կերպով պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսներ, 

10. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշելու նորերը, 

https://learn.javascript.ru/
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11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

   1.Բ1 մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և 

հանրապետական     գիտագործնական քննարկումներին 

2. Բ2 բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու Հայոց ցեղասպա¬նութ¬յան ճանաչմանն 

ու փոխհատուցմանը միտված ՀՀ քաղաքականությունը, հակադիր ճամբարի 

ռազմավարությունը և միջազգային հանրության մոտեցումները 

3. Բ3 իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն 

4. Գ1 օգտվելու մասնագիտական գրականությունից 

5. Գ3 արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները 

6. Գ4 պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. գործնական կամ սեմինար պարապմունք համակարգիչների կիրառմամբ,  

3. քննարկման անցկացում համակարգչի և թաչսքրին էկրանի միջոցով համացանցային 

հարթակների դիտարկմամբ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ներածություն,  

2. Հետազոտությունը հումանիտար գիտակարգերում,  

3. Հետազոտության պլանավորման արդի չափորոշիչները,  

4. Հետազոտության մեթոդները հումանիտար գիտակարգերում,  

5. Հետազոտության արժևորում և կիրառականացում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Charles Harvey, Jon Press, Databases in Historical Research: Theory, Methods and Applications, 

Published by Palgrave Macmillan , Hampshire, New York, 1996. 

2. Chicago-Style Citation Quick Guide: Notes and Bibliography: Sample Citations  // URL:  http://www. 

chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html , 12.04.2017: 

3. Ղազարյան Ա., Գիտական հետազոտության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները, 

Եր., ԵՊՀ հրատ., 2015:  

 

Կամընտրական առարկաներ 
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2. Օտար լեզու (անգլերեն)-1 

 

3.6 կրեդիտ 

4.շաբաթական 4  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-0 

 

6.1-ին կիսամյակ՝ աշնանային  7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 Զարգացնել մասնագիտական անգլերենի բանավոր և գրավոր խոսքի հմտությունները, 

 սովորեցնել մասնագիտության հետ առընչվող հիմնական մասնագիտական բառապաշարը, 

 ուսումնասիրել անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ` (գրքեր և գիտական 

հոդվածներ)`տպագրված ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտասահմանում: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. անգլերենով վերարտադրելու բանավոր և գրավոր խոսք,  

2. խոսքը արտահայտելու համառոտագրությունների տեսքով, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. օգտագործելու մասնագիտական տերմինաբանություն, 
4. կիրառելու գիտական փաստարկներ, խնդիրներ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
5. վերլուծելու խնդիրների լուծման ռազմավարությունները, 

6. նախագծել գրավոր և բանավոր ներկայացումներ (presentation): 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Բ1. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին, 

2. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

3. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

4. Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. թիմային աշխատանք, 

4. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

5. իրավիճակային խնդիրների քննարկում, 

6. առաջադրանքների կատարման ստուգում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գրավոր խոսքի ուսուցում (սովորեցնել գրել էսսե, ռեզյումե, ամփոփում և այլն), 

2. Մասնագիտական ոլորտում անգլերենով քննարկումներ վարելու հմտությունների ուսուցում, 

3. Մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու և ներկայացնելու հմտությունների ուսուցում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մ. Ապրեսյան, Դ. Բագիրյան 2010.  

 

 

 1.1602/Մ02 

 

2. Օտար լեզու (անգլերեն)-2 

 

 3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 անգլերեն լեզվով գրականության ուսումնասիրություն, 

 գրավոր և բանավոր հաղորդակցում գիտական աշխարհի հետ, 

 օտարերկրյա գործընկերների հետ գիտական երկխոսության մեջ մտնելու ունակություն:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. անգլերենով վերարտադրելու բանավոր և գրավոր խոսք,  
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2. խոսքը արտահայտելու համառոտագրությունների տեսքով, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. օգտագործելու մասնագիտական տերմինաբանություն, 
4. կիրառելու գիտական փաստարկներ, խնդիրներ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
5. վերլուծելու խնդիրների լուծման ռազմավարությունները, 

նախագծել գրավոր և բանավոր ներկայացումներ (presentation): 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Բ1. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին, 

2. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

3. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

4. Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. թիմային աշխատանք, 

4. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

5. իրավիճակային խնդիրների քննարկում, 

6. առաջադրանքների կատարման ստուգում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գրավոր խոսքի ուսուցում (սովորեցնել գրել անոտացիա, գիտական հոդված, և այլն) 

2. մասնագիտական բնագիր գրականության ուսումնասիրություն, 

3. մասնագիտական ոլորտում անգլերենով քննարկումներ վարելու հմտությունների զարգացում, 

4. մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու և ներկայացնելու հմտությունների զարգացում: 
 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. John M.Swales,Christine B. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

    The University of Michigan Press,USA, 2003. 

2.John M Swales and Christine B.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA. 

3.“English for History Students”, S. Khasapetyan, A. Grigoryan,  2005. 

 

 

 

Մասնագիտական դասընթացներ 

 
1. 9601/Մ03 

 

2. Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության պատմություն  3.6 կրեդիտ 

4.շաբաթական 4  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-0 

 

6.1-ին կիսամյակ՝ աշնանային  7. եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 մագիստրանտներին ներկայացնել Հայկական հարցի ծագումը, նրա բովանդակությունն ու 

միջազգայնացումը,  
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 վեր հանել Օսմանյան կայսրության և նրա իրավահաջորդ Թուրքիայի հանրապետության 

կողմից հայերի նկատմամբ շարունակաբար իրականացվող ցեղասպան քաղաքականությունը,  

 նկարագրել հայ ժողովրդի ազգային ազատագրական շարժման ու ինքնապաշտպանության 

դրսևորումները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. բացատրելու, թե ինչ փոխակերպումների է ենթարկվել Հայկական հարցը իր ծագումից մինչև 

մեր օրերը,  

2. թվարկելու թուրքական վարչակարգերի կողմից հայ ժողովրդի նկատմամբ իրագործված 

ցեղասպան քաղաքականության փուլերը,  

3. մատնանշելու ցեղասպանությունից հետո հայ ժողովրդի կրած կորուստները: 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. վերլուծելու թուրքական պետության տարբեր վարչակարգերի կողմից հայերի նկատմամբ 

իրականացվող խտրական քաղաքականության ու ցեղասպանության շարժառիթները, 

5. բացահայտելու թուրքական պետության հակահայկական քաղաքականության հետապնդած 

նպատակները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
6. տարբերակելու թուրքական տարբեր վարչակարգերի կողմից իրականացվող 

հակահայկական քաղաքականության ժառանգականությունն ու հետևողականությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա3. սահմանելու ցեղասպանություն հանցատեսակի միջազգայնորեն ընդունված հիմնական 

ձևերը, օրենքները, իրավական ակտերը, կոնվենցիան և հիմնավորելու դրանց դրույթների 

փոխկապակցվածությունը Հայոց ցեղասպանության հետ, 

2. Ա4. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության տնտեսական, քաղաքական, սոցիոհոգեբանական, 

կրոնական, մշակութային շարժառիթները,  

3. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

4. Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

5. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

6. Գ2. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ 

2. հանձնարարվում են գրավոր առաջադրանքներ 

3. անց են կացվում ինտերակտիվ քննարկում-զրույցներ  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

7. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

8. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

9. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայկական հարցը իբրև Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ, 

2. Հայկական հարցի միջազգայնացումը,  

3. Ազատագրական խմբակների և հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը և 
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գործունեությունը Արևմտյան Հայաստանում, 

4. Ինքնապաշտպանական մարտերը և հայերի զանգվածային կոտորածները19-չրդ դարի վերջ և 

20-րդ դարի սկիզբ, 

5. Առաջին աշխարհամարտի Կովկասյան ռազմաճակատի գործողությունները և հայ 

կամավորական շարժումը,  

6. Հայոց ցեղասպանության իրականացման թուրքական շարժառիթները,  

7. Մեծ տերությունների քաղաքականությունը Հայկական հարցում Հայոց ցեղասպանության 

տարիներին,  

8. Հայոց ցեղասպանության հետևանքները և միջազգային արձագանքները,  

9. Հայկական հարցի վերարծարծումը Երկրորդ աշխարհամարտի ավարտին,  

10. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման գործընթացը,  

11. Հայկական հարցն արդի պայմաններում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պելյերյան Ա., Մեծ տերությունները, Օսմանյան կայսրությունը և հայերը ֆրանսիական 

արխիվներում (1914-1918), փաստաթղթերի ժողովածու, հատոր 1, Եր., 2005:  

2. Հայանպաստ շարժումը Մեծ Բրիտանիայում (1918-1923թթ.) (ըստ ՀՀ պատմության  

կենտրոնական պետական արխիվում պահվող վավերագրերի), կազմող և ներածության 

հեղինակ`Բ. Պողոսյան, Երևան, 2002: 

3. Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. Ցեղասպանության ծրագրի 

 ծագումնաբանությունը (1876-1920թթ.), Երևան, 2009: 

4. Գալոյան Գ., Հայաստանը մեծ տերությունների աշխարհակալական առճակատումներում          

(XVI դարից 1917 թ.,), Եր., 2004 

5. Барсегов Ю., Геноцид армян: ответственность Турции и обязательства мирового  

сообщества, т.2, ч.1, Москва, 2003. 

 

 
1. 1906/Մ01 

 

2.Միջազգային իրավունք 

 

3. 6 կրեդիտ 

4.շաբաթական 4  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-0 

 

6.1-ին կիսամյակ՝ աշնանային 

 

 7. եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ միջազգային հանրային իրավունքի համակարգի, 

դրա սուբյեկտների, աղբյուրների, հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ, միջազգային-

իրավական պատասխանատվության հետ կապված հարցեր,  
 պատկերացում կազմել միջազգային իրավունքի հիմնական ինստիտուտների և ճյուղերի 

բովանդակության վերաբերյալ,  
 հնարավորություն ընձեռել հստակ պատկերացում կազմելու միջազգային իրավունքի 

հիմնական կատեգորիաների և միջազգային իրավունքի ճյուղերի բովանդակության մասին։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. սահմանելու միջազգային հանրային իրավունք հասկացությունն ու 

առանձնահատկությունները,  

2. դասակարգելու միջազգային հանրային իրավունքի աղբյուրները, սկզբունքները և 

սուբյեկտները,  

3. լուսաբանելու միջազգային հանրային իրավունքի առանձին ինստիտուտներն ու ճյուղերը:  
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 բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. օգտվելու միջազգային հանրային իրավունքի բնագավառի տեղեկատվության տարատեսակ 

աղբյուրներից (տեսական գրականություն, գիտական հոդվածներ, էլեկտրոնային 

գրադարանների ռեսուրսներ),  

5. վերլուծելու միջազգային պայմանագրեր, միջազգային դատական ատյանների նախադեպային 

որոշումներ, կատարելու հետևություններ:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
6. ինքնուրույն գնահատելու միջազգային-իրավական կառուցակարգերի կիրառելիության 

արդյունավետությունը,  

7. բացահայտելու միջազգային հանրային իրավունքի առանձին ինստիտուտների և ճյուղերի 

շրջանակներում իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները և գոյություն ունեցող 

թերությունները, 

8.  ներկայացնելու առաջարկություններ արտաքին քաղաքականության ոլորտում գործող ՀՀ 

օրենսդրության կատարելագործման և միջազգային իրավական փաստաթղթերի 

պահանջներին դրա համապատասխանեցման վերաբերյալ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա3. սահմանելու ցեղասպանություն հանցատեսակի միջազգայնորեն ընդունված հիմնական 

ձևերը, օրենքները, իրավական ակտերը, կոնվենցիան և հիմնավորելու դրանց դրույթների 

փոխկապակցվածությունը Հայոց ցեղասպանության հետ, 

2. Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

3. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

4. Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, 

5. Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Պրեզենտացիաներով և ինտերակտիվ մեթոդներով (ֆիլմեր, մուլտիմեդիա) 

դասախոսություններ, 

2. ինքնուրույն հետազոտությունների կատարում, 

3. գիտական բանավեճեր, քննարկումներ, 

4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն, խնդիրների լուծում:    

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Միջազգային իրավունքի հասկացությունը, նրա առանձնահատկությունը և սոցիալական 

բնույթը, 

2. միջազգային իրավունքի աղբյուրները,  

3. միջազգային պայմանագրի, միջազգային սովորույթի, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի, ՄԱԿ-ի 

Գլխավոր ասամբլեայի բանաձևերի և միջազգային կոնֆերանսների ակտերի դերը միջազգային 

իրավունքի նորմերի ստեղծման գործում,  

4. միջազգային իրավունքի կոդիֆիկացիան, 

5. միջազգային իրավունքի ծագումը և զարգացումը,  

6. միջազգային իրավունքի սուբյեկտի հասկացությունը և տեսակները, միջազգային իրավունքի 
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հիմնական սկզբունքների հասկացությունը և դասակարգումը,  

7. միջազգային իրավունքի հիմնական սկզբունքների ամրապնդումը միջազգային իրավական 

փաստաթղթերում,  

8. պայմանագրերի իրավունքը, նրա աղբյուրները և կոդիֆիկացիան,  

9. միջազգային իրավական պատասխանատվության հասկացությունը, ծագումը և զարգացումը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ 

1. Վ. Քոչարյան, Միջազգային իրավունք։ Ուսումնական ձեռնարկ - Եր. Երևանի համալսարանի 

հրատարակչություն, 2002  

2. Горшкова С.А. Стандарты Совета Европы по правам человека и российское законодательство. 

М., 2001 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы к ней / Сост. Г.В. 

Игнатенко, Л.А. Лазутин. Екатеринбург, 2005 

4. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. М., 1991 Самович Ю.В. 

Международная судебная защита прав человека. Казань, 2006  

5. International law, Macalm 2016 
 

 

 

 

1.9601/Մ02 

 

2.Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 

 

 3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.1-ին կիսամյակ՝ աշնանային   7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին ցեղասպանագիտության՝ որպես գիտական ճյուղի զարգացման 

միտումների հետ, 

 ներկայացնել արդի ցեղասպանագիտական տեսությունները, 

 քննարկել Ցեղասպանագիտության ոլորտում ընթացող բանավեճերը և քննարկումները:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնելու ցեղասպանությունների տեսության և պատմության հիմունքները, 

2. բնութագրելու համեմատական ցեղասպանության համատեքստում Հայոց ցեղասպանության 

ասպեկտները, 

3. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության տնտեսական, քաղաքական, սոցիոհոգեբանական, 

կրոնական, մշակութային շարժառիթները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին, 

5. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն,  

6. առաջարկելու նոր մոտեցումներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
7. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,  

8. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա1. ներկայացնելու ցեղասպանությունների տեսության և պատմության հիմունքները, 

2. Ա3. սահմանելու ցեղասպանություն հանցատեսակի միջազգայնորեն ընդունված հիմնական 

ձևերը, օրենքները, իրավական ակտերը, կոնվենցիան և հիմնավորելու դրանց դրույթների 

փոխկապակցվածությունը Հայոց ցեղասպանության հետ, 

3. Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

4. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

5. Գ4. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, 

6. Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ 

2. ուսանողի կողմից պատրաստված հաղորդումների քննարկում 

3. բանավեճ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր հարցմամբ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ցեղասպանագիտության՝ որպես առանձին գիտական ուղղության առաջացման պատմությունը, 

2. Ցեղասպանագիտության զարգացման միտումները, 

3. Ցեղասպանագիտության արտի տեսությունները, 

4. Ցեղասպանագիտության ոլորտում ընթացող հիմնական բանավեճերը և քննարկումները:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Adam Jones, Genocide: A Comprehensive Introduction, Routledge; 2 ed, 2010. 

2. Advancing Genocide Studies: Personal Accounts and Insights from Scholars in the Field, (Samuel Totten, 

ed), Transaction Publishers; 2015. 

3. New Directions in Genocide Research (Adam Jones (ed.), Abingdon: Routledge, 2011. 

4. Pioneers of genocide studies (Samuel Totten, Steven Leonard Jacobs, editors),  New Brunswick, N.J. : 

Transaction Publishers., 2002. 

5. Scott Strauss, Fundamentals of Genocide and Mass Atrocity Prevention (United States Holocaust 

Memorial Museum, 2016). 

 

 

 
 

Մասնագիտական դասընթացներ 

Պարտադիր 
 

1.1204/Մ01 2.Միջազգային հարաբերությունների տեսություն  3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.2 -րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողների մոտ ձևավորել միջազգային հարաբերությունների կանոնիկ տեսությունների 

հիմնադրույթների, դրանց օնտոլոգիական և էպիստեմոլոգիական ասպեկտների և 

ուղղությունների խորը իմացություն, 

 զարգացնել միջազգային հարաբերությունների տեսության դրույթների կիրառմամբ միջազգային 
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իրողություններ մեկնաբանելու, իրադրություններ վերլուծելու հմտություններ, 

 զարգացնել միջազգային հարաբերությունների վերաբերյալ վերլուծական աշխատանքի 

տեսականացվածության աստիճան գնահատելու և քննադատելու, տեսության փորձարկման և 

փաստերի վերացարկման կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ներկայացնելու միջազգային հարաբերությունների տեսությունների կենտրոնական 

հիմնադրույթները, մատնանշել այդ տեսությունների վարիացիաների տարբերությունները 

(օրինակ՝ հարձակվողական և կառուցվածքային ռեալիզմ),  

2. համեմատելու միջազգային անվտանգության, քաղաքատնտեսության, ռեժիմների օրթոդոքս և 

հետերոդոքս համադրույթները, դրանց շրջանակներում գիտական շրջանառության մեջ դրվող 

հայեցակարգերը,  

3. լուսաբանելու միջազգային հարաբերությունների թեմատիկայով միջազգային հեղինակավոր 

գիտավերլուծական աշխատանքների կառուցվածքը՝ մատնանշելով աշխատանքի 

հետազատական հարցադրումը, հիպոթեզը, տեսական ու պրակտիկ փաստարկումները, 

հետազոտական արդյունքները:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. միջազգային հարաբերությունների եռամակարդակ վերլուծության մոտեցմամբ մեկնաբանելու 

միջազգային հարաբերությունների իրողություններ, իրադրություններ և իրադարձություններ, 

5. վերլուծելու միջազգային միևնույն իրադրությունը/իրողությունը միջազգային 

հարաբերությունների տարբեր տեսությունների դիրքերից, 

6. տեսական փաստարկման մեթոդների կիրառմամբ իրականացնելու վերլուծական 

աշխատանքներ, դեպքային ուսումնասիրություններ միջազգային հարաբերությունների 

հիմնախնդիրների կամ իրողությունների վերաբերյալ:   

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
7. լատարելու վերլուծական աշխատանքներ (էսսեներ, հոդվածներ)՝ տեսական դրույթների՝ 

իրողությունների նկատմամբ արտապատկերմամբ և փաստերի վերացարկմամբ, 

8. ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ներկայացնելու թեմատիկ զեկուցումներ, 

9. մասնագիտական (քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ) տեքստերում 

տարբերակելու հետազոտական հարցադրումները, հիիպոթեզերը, փաստարկները և 

ենթափաստարկները։  

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա1. ներկայացնելու ցեղասպանությունների տեսության և պատմության հիմունքները, 

2. Ա6. մատնանշելու և լուսաբանելու Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, 

փոխհատուցման հնարավոր տարբերակները և միջազգային հարաբերություններում խնդրո 

առարկայի շուրջ առկա մոտեցումները, 

3. Բ1. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին, 

4. Բ2. բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու 

փոխհատուցմանը միտված ՀՀ քաղաքականությունը, հակադիր ճամբարի ռազմավարությունը 

և միջազգային հանրության մոտեցումները, 

5. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Թեմատիկ գրականության ընթերցում, վերլուծություն, ներկայացում և քննարկում։ 

Ուսանողները պարտավոր են նախապես հանձնարարված թեմային առնչվող գրականությունը 

ընթերցել և հանձնարարվող գրականությանը կից տրամադրվող ֆոկուսային հարցերի հիման 
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վրա մշակել էսքիզ հանձնարարված նյութի կառուցվածքի վերաբերյալ: Հանձնարարված 

գրականության դրույթների, մեթոդաբանության և բովանդակային այլ բաղադրիչների 

վերաբերյալ ուսանողները պետք է կազմեն երեք հարց, որոնք, սահմանված ժամկետում, նշված 

էսքիզի հետ միասին ուղարկեն դասախոսի էլեկտրոնային հասցեին: Էսքիզ պատրաստելն 

առավել դյուրին ընկալելու նպատակով դասախոսը լսարանային առաջին իսկ հանդիպմանը 

նախապես հանձնարարված գրականության վերաբերյալ ներկայացնում է իր իսկ պատրաստած 

էսքիզը՝ որպես մոդել կամ օրինակ: Ուսանողների ներկայացրած հարցերն ի մի բերվելուց հետո 

քննարկվում են գործնական պարապմունքներին: 

2. Թեմատիկ զեկուցումների պատրաստում։ Սահմանված հերթականությամբ,  լսարանային 

հանդիպումների ժամանակ ուսանողները պետք է ներկայացնեն դասընթացի առանձին 

բաժինների վերաբերյալ զեկուցումներ։ Որպես կանոն այդ բաժինները համապատասխանում են 

միջազգային հարաբերությունների կանոնիկ տեսություններին: Մեկ առանձին 

դասախոսություն նվիրվում է թեմատիկ զեկուցումներ պատրաստելուն: 

3. Լսարանային հանդիպումներ, որոնք ինտերակտիվ դասախոսությունների և թեմատիկ 

քննարկումների համակցություն են։ Դրանք ուղղված են ուսանողներին դասընթացի հիմնական 

թեմաների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցմանը, նրանց մոտ ընդհանուր քննադատական 

մտածողության և գրավոր վերլուծական աշխատանքներ կատարելու հմտության զարգացմանը։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Միջազգային հարաբերությունների տեսության ուսումնասիրության օբյեկտն ու առարկան, 

վերլուծության մակարդակները, մրցակցող հարացույցները: 

2. Միջազգային հարաբերությունների տեսության և միջազգային/համաշխարհային 

քաղաքականության հարաբերակցությունը: 

3. Միջազգային հարաբերությունների լիբերալ տեսությունը. տեսության հիմնադրույթներն ու 

էվոլյուցիան։ 

4. Միջազգային հարաբերությունների ռեալիզմի տեսությունը. ռեալիզմի տարատեսակները. 

հարձակվողական ռեալիզմ, կառուցվածքային ռեալիզմ:  

5. Միջազգային հարաբերությունների կոնստրուկտիվիզմի տեսությունը. գաղափարների դերը 

համաշխարհային քաղաքականության մեջ: 

6. Նեոմարքսիզմ. միջազգային հարաբերությունների իրողությունների և երևույթների 

մեկնաբանումը պատմական մատերիալիզմի դիրքերից: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Barry Posen, 2006: “European Union Security and Defence policy: a response to unipolarity?”, Security 

Studies 15: 149-186 

2. Baylis, Smith and Owens, 2011: Globalization of World Politics, New York. 

3. Brian Rathburn, 2008: “A rose by any other name: Neoclassical realism as logical and necessary 

Extension of structural realism”, Security studies 17: no 2, pp. 294-321 

4. John J. Mearsheimer, 2001: The tragedy of great power politics, New York. 

5. Stephen M. Walt, “The relationship between theory and policy in International Relations”, Annual 

Review of Political Science (2005) 
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2.Ցեղասպանության սոցիալական հիմնախնդիրները 

 

 3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային  7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել ցեղասպանության տեսություններում քննարկվող հայեցակարգային 

դրույթներին, հասկացութային ապարատին ու մեթոդաբանությանը ցեղասպանության տարբեր 

դեպքերի քննարկման միջոցով, 

 ուսանողներին ներկայացնել նախացեղասպանական և հետցեղասպանական 

հասարակություններին բնորոշ սոցիալական իրավիճակները դրանցում էթնիկ կամ այլ 

սոցիալական կատեգորիաների/խմբերի միջև առկա փոխհարաբերությունների զարգացման 

տեսանկյունից, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում ցեղասպանության կանխարգելման և սոցիալական 

հետևանքների վերացման մեխանիզմների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. սահմանելու ցեղասպանության՝ որպես սոցիալական երևույթի շրջանակները, կառուցվածքային 

տարրերն ու զարգացման օրինաչափությունները, 

2. բացատրելու հասարակություններում էթնիկ կամ այլ սոցիալական կատեգորիաների/խմբերի 

միջև հարաբերությունների բնույթը, ցեղասպանություները ծնող սոցիալ-պատմական 

իրավիճակները, ցեղասպանության ու զանգվածային բռնության այլ ձևերի տարբերությունները, 

3. քննարկելու Հայոց ցեղասպանությանը և այլ ցեղասպանական դեպքերին հաջորդող 

սոցիալական գործընթացները, ժխտողականության երևույթը և դրան հակազդելու սոցիալ-

մշակութային մեխանիզմները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. վերլուծելու և համեմատելու Հայոց ցեղասպանությունում և այլ ցեղասպանություններում տեղ 

գտած սոցիալական գործոնները, 

5. կիրառելու տեսական մոտեցումները Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և ժխտման 

գործընթացների գնահատման նպատակով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
6. մասնակցելու ցեղասպանությունների վերաբերյալ քննարկումներին, 
7. մշակելու և ներկայացնելու վերլուծական աշխատանքներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Ա1. ներկայացնելու ցեղասպանությունների տեսության և պատմության հիմունքները, 

2. Ա2. բնութագրելու համեմատական ցեղասպանության համատեքստում Հայոց 

ցեղասպանության ասպեկտները, 

3. Ա4. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության տնտեսական, քաղաքական, սոցիոհոգեբանական, 

կրոնական, մշակութային շարժառիթները, 

4. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

5. Գ2. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու 

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները, 

6. Գ4. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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1. Դասավանդումն իրականացվում է հիմնականում դասական դասախոսություն, գործնական 

պարապմունք մեթոդով: Եվ դասախոսությունների և գործնական պարապմունքների ընթացքում 

կիրառվում են PP պրեզենտացիաներ: Դասախոսությունների ժամանակ, հիմնական նյութի 

ներկայացմանը հաջորդում են թեմայի վերաբերյալ քննարկումներ, ինչը հնարավորություն է 

տալիս ուսանողներին անընդհատ ներգրավված լինելու դասապրոցեսին: 

2. Գործնական պարապմունքները, բացի հիմնական նյութի ներկայացումից ներառում են 

ինքնուրույն աշխատանքներ կամ աշխատանք փոքր խմբերում, որոնք ենթադրում են 

ցեղասպանության կոնկրետ դեպքերի ուսումնասիրություն:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ցեղասպանության հասկացության սկզբնաղբյուրները:  

2. Էթնիկ և ռասայական անհավասարություններ. էթնոցենտրիզմ, ռասիզմ:  

3. Ցեղասպանության սահմանումներ և դասակարգումներ:  

4. Ցեղասպանական դրսևորումները պատմական համատեքստում:  

5. Գ. Սթենթոնի ցեղասպանության զարգացման մոդելը:  

6. Ցեղասպանության ժխտում և հիշողություն:  

7. Ցեղասպանության կանխարգելման և միջամտության ռազմավարությունները:  

8. Ցեղասպանության ուսումնասիրությունը սոցիալական գիտություններում:  

9. Հայոց Մեծ Եղեռնն ու XX դարի ցեղասպանությունները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ցեղասպանությունը հասարակագիտական վերլուծությունների կիզակետում: Հոդվածների 

ժողովածու, գլխ. խմբ.՝ Ա. Ե. Մկրտիչյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015: 

2. Ассман А., Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. / Пер. с 

нем. Б. Хлебникова, М., Новое литературное обозрение, 2014. 

3. Масионис Дж., Социология: 9-е издание. СПб., Питер, 2004. 

4. The Specter of Genocide: Mass Murder in Historical Perspective. Ed. by Gellately R. and Kiernan B., NY, 

Cambridge University Press, 2003. 

5. Jones, A., Genocide: A Comprehensive Introduction. NY, Routledge, 2006. 

 

 

1.1307/Մ03 2.Էթնիկ բռնությունների հոգեբանական ասպեկտները 3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.2 -րդ կիսամյակ՝ գարնանային 

 

7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ էթնիկական բռնությունների և 

դրսևորման ձևերի վերաբերյալ:   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. սահմանելու էթնիկական բռնությունների և էթնիկ հանդուրժողականություն 

հասկացությունների ժամանակակից ուղղությունները, գաղափարական հիմքերը և 
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հիմնադրույթները, 

2. որոծելու հիմնարար էթնիկական գործընթացների և երևույթների, ինչպես նաև միջէթնիկ 

կոնֆլիտների սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. մեկնաբանելու էթնիկական գործընթացները և երևույթները, 

2. վերլուծելու միջէթնիկական հարաբերությունների և բռնությունների սոցիալ-

հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
1. կիրառելու էթնոհոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներ 

իրականացնելիս, 

2. տարբերակելու էթնոսների հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա1. ներկայացնելու ցեղասպանությունների տեսության և պատմության հիմունքները, 

2. Ա2. բնութագրելու համեմատական ցեղասպանության համատեքստում Հայոց 

ցեղասպանության ասպեկտները, 

3. Ա4. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության, տնտեսական, քաղաքական, սոցիոհոգեբանական, 

կրոնական, մշակութային շարժառիթները, 

4. Բ1. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և 

հանրապետական գիտագործնական քննարկումներին, 

5. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

6. Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Ինտերակտիվ բնույթի դասախոսություններ 

2. քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Էթնիկական ինքնագիտակցություն և հոգեկերտվածք,   

2. Էթնիկ կարծրատիպեր, միջէթնիկական լարվածություն և էթնոցենտրիզմ,  

3. Անհանդուրժողականությունը որպես սոցիալ-հոգեբանական երևույթ, տեսակները, 

մոտեցումները և առաջացման պատճառները,  

4. Միջէթնիկական անհանդուրժողականության ձևավորման մեխանիզմները և հաղթահարման 

հնարավորությունները, 

5. Քսենոֆոբիան որպես միջէթնիկ ագրեսիայի դրդապատճառ,  

6. Ցեղասպանության երևույթի էթնոհոգեբանական վերլուծությունը:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Կոբելյան Ա. Էթնիկական նույնականություն և հանդուրժողականություն: Երևան 2016: 

2. Белик А. А., Культура и личность. М., 2001. 

3. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. Санкт-Петербург, 2003. 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М. 2003 .  
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5. Аклаев А. Р., Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент, М. Дело, 2008. 

 

 

 

1. 9601/Մ04 

 

2.Ցեղասպանության և միջազգային այլ հանցագործությունների 

դեմ պայքարի արդի հիմնախնդիրները 

 

3. 3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.2 -րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ հաղորդել միջազգային 

հանցագործությունների և դրանց դեմ պայքարի վերաբերյալ:  

 Ծանոթացնել միջազգային այնպիսի հանցագործությունների հետ, ինչպիսիք են` 

ցեղասպանության հանցագործությունը, մարդկայնության դեմ ուղղված 

հանցագործությունները, պատերազմական հանցագործությունները և ագրեսիայի 

հանցագործությունը: 

  Ուսանողները կծանոթանան նաև միջազգային քրեական դատարանների կազմակերպման և 

գործունեության հետ կապված հարցերին:   

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
       1․  ներկայացնելու Ցեղասպանության և միջազգային այլ հանցագործությունների դեմ 

պայքարի հիմնախնդիրը 

      2․   լուսաբանելու Ցեղասպանության և միջազգային այլ հանցագործությունների դեմ պայքարի 

եղանակները 

      բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

1. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին,  

2. բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու Հայոց ցեղասպանության ծավալները  

3. իրականացնելու անհատական և խմբային աշխատանքներ, նաև՝ կատարելու 

միջոլորտային հետազոտությունների   վերլուծություն։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
4. օգտվելու մասնագիտական բազմալեզու գրականությունից, 
5. մասնակցելու բազմաբնույթ գիտաժողովներին և քննարկումներին, վերլուծելու առկա 

խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները, 

6. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

1․  մագիստրանտները բազային գիտելիքներ կստանան ցեղասպանության և միջազգային մյուս 

անցագործությունների դեմ պայքարի արդի միջազգային և ազգային կառուցակարգերի 

վերաբերյալ,  

2․ ինչպես նաև կծանոթանան միջազգային հանցագործությունների դեմ պայքարի 

կանխարգելիչ գործիքակազմին:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ  

2. հանձնարարվում են գրավոր առաջադրանքներ 

3. անց են կացվում ինտերակտիվ քննարկում-զրույցներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են` գրավոր ընթացակարգով: Տրվում է 

թեստային առաջադրանքª ներկայացված թեստային հարցի տարբերակներից ճիշտ պատասխանի 

ընտրությամբ: 

Առաջին ընթացիկ քննության համար առաջադրվում է 12 թեստային հարց ծրագրով 

նախատեսված 1-2 թեմաների շրջանակներում: Թեստը գնահատվում է 4 միավոր Ներկայացված 

12 թեստային հարցերից 3  ճիշտ պատասխանի դեպքում ուսանողը գնահատվում է 0 միավոր, 5 

ճիշտ պատասխանների դեպքում` 1 միավոր, 8 ճիշտ պատասխանների դեպքում` 2 միավոր, 10 

ճիշտ պատասխանների դեպքում` 3 միավոր, 12 ճիշտ պատասխանների դեպքում` 4 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

Երկրորդ ընթացիկ քննության համար առաջադրվում է 13 թեստային հարց ծրագրով 

նախատեսված 3-6 թեմաների շրջանակներում: Թեստը գնահատվում է 4 միավոր Ներկայացված 

13 թեստային հարցերից 3  ճիշտ պատասխանի դեպքում ուսանողը գնահատվում է 0 միավոր, 5 

ճիշտ պատասխանների դեպքում` 1 միավոր, 8 ճիշտ պատասխանների դեպքում` 2 միավոր, 10 

ճիշտ պատասխանների դեպքում` 3 միավոր, 13 ճիշտ պատասխանների դեպքում` 4 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը  2,5 միավոր : Միավորների քայլը 0.5 է: 

13․  Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական թեմաներից. 

Թեմա 1. Միջազգային հանցագործությունները եվ դրանց համար պատասխանատվության 

ինստիտուտի ձեվավորումը եվ զարգացումը 

1.1 Միջազգային հանցագործության հասկացությունը: 

1.2  Միջազգային հանցագործության համար իրավաբանական պատասխանատվության 

առանձնահատկությունը, ժամանակակից միջազգային իրավական հիմքերի ձևավորումը: 

1.3 Միջազգային հանցագործության համար պետությունների և նրանց մարմինների 

պատասխանատվության հիմնախնդիրը:   

1.4 Ֆիզիկական անձանց պատասխանատվությունը միջազգային հանցագործությունների համար: 

1.5 Միջազգային հանցագործության համար պատասխանատվության ենթարկելու միջազգային 

կառուցակարգերը: 

1.6 Միջազգային հանցագործությունների համար պետությունների ազգային օրենսդրության բնույթը: 

Թեմա 2.  Ցեղասպանության հանցագործության հասկացությունը եվ հանցակազմը 

2.1 Ցեղասպանության հանցագործության համար միջազգային իրավական 

պատասխանատվության պատմաքաղաքական նախադրյալները: 

2.2 Ցեղասպանության հանցագործության ինստիտուտի միջազգային իրավական հիմքերի 

ձևավորումը: 

2.3  Ցեղասպանության հանցագործության հասկացությունը, հանցակազմը, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

տարրերը: 

2.4 Հայ ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը: 
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2.5 Հրեա ժողովրդի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը: 

2.6 Այլ ազգերի և ժողովուրդների դեմ իրականացված ցեղասպանությունները: 

Թեմա 3.  Մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործությունները 

3.1 Մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործության հասկացությունը, դրա համար 

իրավաբանական  պատասխանատվության միջազգային իրավական հիմքերը: 

3.2 Մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործության, հանցակազմը, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 

տարրերը:  

3.3 Մարդկայնության դեմ ուղղված հանցագործության համար պետությունների, նրանց 

մարմինների և ֆիզիկական անձանց պատասխանատվության հիմնախնդիրը:   

Թեմա 4. Պատերազմական հանցագործություններ 

4.1 Պատերազմական հանցագործությունների հասկացությունը, տեսակները և դրա համար 

միջազգային իրավական պատասխանատվության առանձնահատկությունը: 

4.2  Պատերազմական հանցագործության, հանցակազմը, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ տարրերը: 

4.3  Պատերազմական հանցագործությունների համար պետությունների և նրանց 

ռազմաքաղաքական պաշտոնատար անձանց պատասխանատվության 

առանձնահատկությունը: 

4.4 Վերադաս զինվորական հրամանատարության ոչ իրավաչափ հրամանների կատարումը 

ժամանակակից միջազգային քրեական իրավունքի համատեքստում: 

Թեմա 5. Ագրեսիայի հանցագործությունը 

5.1 Ագրեսիային հանցագործության դատապարտման և արգելման միջազգային իրավական 

հիմքերը: 

5.2 Ագեսիայի հանցագործության միջազգային իրավական բնորոշման հիմնախնդիրը: 

5.3. Ագրեսիայի հանցագործության համար միջազգային իրավական պատասխանատվության 

առանձնահատկությունները և պրակտիկան:  

Թեմա 6. Միջազգային քրեական արդարադատություն իրականացնող դատական մարմինները 

6.1. Ad hoc միջազգային քրեական դատարանները: 

6.2. Հռոմի միջազգային քրեական դատարանը: Կազմը, կառուցվածքը և իրավազորությունը: 

6.3. Հռոմի միջազգային քրեական դատարանում դատաքաննության կազմակերպման և 

անցկացման առանձնահատկությունները 

1. 14․  Հիմնական գրականության ցանկ. 

1․  Վ. Հովհաննիսյան. Քրեական արդարադատության սկզբունքները միջազգային իրավունքում. 

էվոլյուցիան և իմպլեմենտացիայի առանձնահատկությունները: “Տիգրան Մեծ”, Երևան 2011թ. 

2․  Վ.Քոչարյան. Միջազգային իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ - Եր. Երևանի համալսարանի 

հրատարակչություն, 2002 : 

3․  Барсегов Ю.Г. Геноцид армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. 

Документы и комментарий. В 2 т. М.: «Гардарики», 2002г. Т. 1. 

4․  Андрюхин М.Н. Геноцид тягчайшее преступление против человечества. М., 1961. 

5․  Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву. Учебное пособие. 

М.: «МЗ ПРЕСС», 2002г.  

 

 

 

1. 1906/Մ10 

 

2.Օսմաներեն և թուրքերեն աղբյուրների ուսումնասիրման 

հիմունքներ 

3. 6 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 4 ժամ 5.դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-0 
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6. 2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսումնասիրել Օսմանյան կայսրության պատմության վաղ շրջանի աղբյուրները 16-17-րդ դար՝ 

մասնավորապես աշխարհագիր մատյանները 

      ա ցույց տալ այդ մատյաննեում տեղ գտած օսմաներեն հարկային եզրույթները 

      բ. ժողովրդագրության արձանագրման սկզբունքներն ու եզրույթները 

      գ. տեղանունների ու անձնանունների գրանցման առանձնահատկություններն ու 

տառադարձումները  

 Ներկայացնել օսմանյան վավերագրերի ժամանակակից թուրք աղբյուրագետների 

միտումնավոր կեղծելու մեթոդներն ու նպատակները 

 Ուսումնասիրել 17-19-րդ դարերի թուրք պատմագիրների երկերը 

 Ուսումնասիրել 19- դարի և 20 դարասկզբի օսմանյան տարեգրքերը (Սալնամե) 

ա. ներկայացնել տարեգրքերը որպես Օսմանյան կայսրության ժողովրդագրության ու 

տեղանունների սկզբնաղբյուր 

բ. քննել տարեգրքերում կիրառվող օսմաներեն եզրույթները  

 Վեր հանել ժամանակակից թուրք պատմագրության Հայոց պատմությանն ու Հայոց 

ցեղասպանությանն առնչվող ժխտողականության մեթոդներն ու նպատակները 

 ա. քննել ժամանակակից թուրք պատմաբանների կողմից շրջանառության մեջ դրվող 

պատմաքաղաքական եզրույթների լեզվական և իմաստային առանձնահատկությունները 

9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.  Ձեռք բերել Օսմանյան կայսրության պատմությանը, ժողովրդագրությանը, 

տեղանվանագիտությանը վերաբերող աղբյուրագիտական գիտելիքներ 

2. Տիրապետել օսմաներեն աղբյուրներում տեղ գտած եզրույթների լեզվական և իմաստային 

առանձնահատկություններին  

3.  Ուսումնասիրել թուրքական ժամանակակից պատմագրության պաշտոնական թեզին 

վերաբերող հիմնական աղբյուրները  

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4.  Համադրել օսմանյան աղբյուրներն այդ շրջանին վերաբերող հայկական սկզբնաղբյուրների 

հետ և հմտանալ օսմանյան վավերագրերի, պատմագիրների և ժամանակակից թուրք 

հեղինակների ուսումնասիրությունների լեզվական, մեթոդաբանական 

առանձնահատկություններին և պատմաքաղաքական նպատակներին 

5.  Թեմայի հետ կապված կատարել համակողմանի վերլուծություններ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
6. մասնակցելու ցեղասպանությունների վերաբերյալ քննարկումներին, 
7. մշակելու և ներկայացնելու վերլուծական աշխատանքներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. բնութագրել օսմանյան կայսրության պատմության սկզբնաղբյուրները 

2. օգտվել օսմանյան պատմագիրների երկերից 

3. իրականացնել հետազոտություն ժամանակակից թուրք պատմագրության կեղծարարական ձևերի 

ու մեթեդների և քաղաքկան նպատակների վերաբերյալ  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

2. սեմինար 

3. բանավոր և գրավոր հարցումներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
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1. 1-ին ընթացիկ քննություն [ներկայացնել գնահատման մեթոդները և չափանիշները]. 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. [ներկայացնել գնահատման մեթոդները և չափանիշները].  

3. Եզրափակիչ քննություն. [ներկայացնել գնահատման մեթոդները և չափանիշները]. 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ներածություն  

2. 16-րդ դարի օսմանյան աշխարհագիր մատյանների կազմման սկզբունքները 

3. Օսմանյան աշխարհագիր մատյանները որպես ժողովրդագրական սկզբնաղբյուրներ 

4. Օսմանյան աշխարհագիր մատյանները որպես տեղանունների և անձնանունների 

սկզբնաղբյուրներ  

5. Օսմանյան աշխարհագիր մատյանների՝ ժամանակակից թուրք պատմագրության կեղծման 

մեթոդներն ու նպատակները 

6. Թուրք պատմագիրների երկերը՝ 17-19-րդ դարեր 

7. Երկերի բովանդակային ընդգրկումները 

8. Արևմտյան Հայաստանը թուրք պատմագիրների երկերում 

9. 19-րդ դարի տարեգրքերը որպես ժողովրդագրության և տեղանվանագիտության 

սկզբնաղբյուրներ 

10. Տարեգրքերում տեղ գտած փաստերի կեղծման մեթոդներն ու նպատակները 

11. Թուրքական պատմագիտական և լեզվաբանական ընկերությունների ստեղծումը 

12. Ժամանակակից թուրք պատմագրության ժխտողականության թիրախների ներկայացումը, 

դրանց պատմաքաղաքական նպատակների բացահայտումը 

13. Օսմանյան և  թուրքական աղբյուրների, վավերագրերի, պատմագիրների երկերի և 

ժամանակակից թուրք պատմագրության լեզվական առանձնահատկությունների քննություն 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կայսրություն. Ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը : 

(1876-1920 թթ.), Երևան, Լուսակն, 2009: 

2. Սողոմոնյան Աշոտ, Թուրքական պատմագիտական ընկերության ստեղծումը և 

գործունեությունը (1923-1970-ական թթ.), ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիա, 

Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2005: 

3. Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, İstanbul, 2005. 

4. Հակոբյան Տ., Հայկական թեմատիկան ԱբդուլՀամիդ 2-րդի հուշագրություններում, 

«Արևելագիտության հարցեր», գիտական հոդվածների պարբ. ժող., Երևան, 2015, էջ 137-149: 

5. Թաներ Աքչամ, Երիտթուրքերի գործած ոճիրները մարդկության դեմ, Երևան, «Տիգրան Մեծ», 

2015: 

6. Սահակյան Լ․, Բարձր Հայքի Բաբերդ, Սպեր․ Դերջան գավառների տեղանուններն ու 

ժողովրդագրությունը XVI դարի օսմանյան աշխարհագիր մատյաններում 

 

 

 

1.9601/Մ06 

 

2.Ցեղասպանությունների համեմատական վերլուծություն 

 

 3.6 կրեդիտ 

4.շաբաթական 4  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-0 

 

6.2-րդ կիսամյակ՝ գարնանային 7. եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողին տալ բազմակողմանի գիտելիքներ Հայոց և այլ ցեղասպանությունների վերաբերյալ, 

 լուսաբանել ցեղասպանագիտության մինչայժմյան ձեռքբերումները ցեղասպանությունների 

ուսումնասիրման հարցում, 
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 ներկայացնել այն առնչությունները, ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները, 

որոնցով բնութագրվում են խնդրո առարկա ցեղասպանությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. սահմանելու Ցեղասպանություն եզրույթը և դրա հիմնական չափորոշիչները, փաստարկելու այդ 

եզրույթին խնդրո առարկա ցեղասպանությունների համապատասխանությունը,  

2. լուսաբանելու Հայոց և մյուս ցեղասպանությունների նախապատմությունը, ընթացքը և 

հետևանքները, 

3. ներկայացնելու ցեղասպանությունների առնչությունները, ընդհանրություններն ու 

առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. վերլուծելու ցեղասպանությունների նախադրյալներն ու պատճառները, 

5. համադրելու և նկարագրելու ցեղասպանությունների իրականացման միջոցներն ու գործիքները, 

6. մարդու և միջազգային իրավունքի տեսանկյունից գնահատելու խնդրո առարկա 

ցեղասպանությունները, ներկայացնելու դրանց միջազգային ճանաչման և դատապարտման 

գործընթացները, 

7. իրականացնելու համակարգված հետազոտություններ նոր ցեղասպանական իրողությունների 

վերաբերյալ, քննական լույսի ներքո գնահատելու և մեկնաբանելու դրանք, 

8. քննարկելու ցեղասպանությունների պատժման և կանխարգելման առավել արդյունավետ 

միջոցների և մեխանիզմների ստեղծման հարցերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
9. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու 

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները, 

10. վերլուծելու փաստերը և կատարելու հիմնավորված հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա1. ներկայացնելու ցեղասպանությունների տեսության և պատմության հիմունքները, 

2. Ա2. բնութագրելու համեմատական ցեղասպանության համատեքստում Հայոց 

ցեղասպանության ասպեկտները, 

3. Բ1. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին, 

4. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

5. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

6. Գ2. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու 

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, սեմինար պարապմունքներ,  

2. Հանձնարարված գրականության ընթերցում,  

3. Քննարկումներ:  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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1. Ցեղասպանություն հասկացողության ստեղծման և միջազգային իրավունքում ներառման 

պատմությունը: Ցեղասպանության բնութագրիչները և դրանց կատարելագործման շուրջ ի հայտ 

եկած քննարկումները, 

2. Հայոց ցեղասպանությունը  (նախապատմությունը, ընթացքը, հետևանքները) և դրա 

ազդեցությունը մարդու և միջազգային իրավունքի զարգացման հարցում, 

3. Նամիբիայի հերորո և նամա ժողովուրդների ցեղասպանությունը (նախապատմությունը, 

ընթացքը, հետևանքները), 

4. Հրեական հոլոքոստը (նախապատմությունը, ընթացքը, հետևանքները) և գնչուների (սինտի, 

ռոմա) ցեղասպանությունը: Դրանց ազդեցությունը մարդու և միջազգային իրավունքի 

զարգացման հարցում, 

5. Սերբերի, քիմերների, թութսիների և բոսնիացիների ցեղասպանությունները 

(նախապատմությունը, ընթացքը, հետևանքները), 

6. Ցեղասպանությունների պատմահամեմատական քննական վերլուծություն՝ առնչությունների, 

ընդհանրությունների և առանձնահատկությունների լուսաբանմամբ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Տատրյան Վ., Հայոց ցեղասպանության հերքման հիմնական փաստարկները. Աղավաղման և 

կեղծարարության ուսումնասիրություն, Երևան 2005: 

2. Ben Kiernan: Erde und Blut. Völkermord und Vernichtung von der Antike bis heute. Deutsche Verlags-

Anstalt (DVA), München 2009. 

3. Boris Barth: Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien, Kontroversen. Beck, 

München 2006.    

4. Daniel Jonah Goldhagen: Schlimmer als Krieg – Wie Völkermord entsteht und wie er zu vermeiden ist. 

Siedler, München 2009. 

5. Rebecca Jinks: Representing Genocide: The Holocaust as Paradigm? London, Oxford, Bloomsbury 

Academic, 2016. 

 

 

 

Կամընտրական դասընթացներ 
 

1.9601/Մ11 

 

2. Արևելյան Այսրկովկասի հայությունը 20-րդ դարում   3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային  7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 զարգացնել մասնագիտական հմտությունները ցեղասպանագիտության ընձեռած դասական և 

ժամանակակից մեթոդների միջոցով, 

 ներկայացնել համաշխարհային պատմության համատեքստում 20-րդ դարում Արևելյան 

Այսրկովկասի հայության պատմությունը, 

 պատրաստել ցեղասպանագիտության դաշտում արդի մարտահրավերներին դիմակայելու ունակ 

մասնագետներ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնելու 20-րդ դարում Արևելյան Այսրկովկասի հայության պատմության հիմնական 

սկզբունքները, հայեցակարգերը և հիմնախնդիրները, 

2. լուսաբանելու 20-րդ դարում Արևելյան Այսրկովկասի հայության պատմության հիմնահարցերը,  
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3. բացահայտելու ցեղասպանագիտության դաշտում 20-րդ դարում Արևելյան Այսրկովկասի 

հայության պատմության հիմնահարցերի շուրջ առկա վերլուծությունները, հետազոտական և 

մանկավարժական աշխատանք կատարելու հիմնարար սկզբունքները:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու ցեղասպանագիտական բնույթի աղբյուրների հավաքման, պահպանման և մշակման 

արխիվների, գրադարանների և համացանցի ընձեռած մեթոդները, 

5. օգտագործելու ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները ցեղասպանագիտական 

ուսումնասիրություններ կատարելիս, 

6. ծավալելու ինքնուրույն մասնագիտական գործունեություն, ինչպես նաև իրականացնելու 

հետազոտական աշխատանքներ  ցեղասպանագիտության ոլորտում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
7. օգտվելու ցեղասպանագիտական աղբյուրներից՝ անհրաժեշտ տեղեկատվությունն ստանալու 

համար, 

8. վերլուծելու փաստերը և անելու հիմնավորված հետևություններ, 

9. արդյունավետ կերպով պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսներ, 

10. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշելու նորերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա4. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության տնտեսական, քաղաքական, սոցիոհոգեբանական, 

կրոնական, մշակութային շարժառիթները,  

2. Ա5. պարզաբանելու Հայոց ցեղասպանության թուրքական ժխտողականության հիմունքները, 

3. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

4. Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

5. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

6. Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն,  

2. գործնական կամ սեմինար պարապմունք,  

3. քննարկման անցկացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայերը Արևելյան անդրկովկասում (պատմաժողովրդագրական գործընթացներ) 

2. Հայ-թաթարական ընդհարումները: 

3. Թուրքական արշավանքը Բաքու և հայերի կոտորածը 1918 թ.: 

4. Մուսավաթական Ադրբեջանի հայահալած քաղաքականությունը 1918-1920թթ.: 

5. Հայահալած քաղաքականությունը Խորհրդային Ադրբեջանում:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում 1918-1920 թթ., խմբ.՝ Վիրաբյան 

Ա., ՀՀ պատմության արխիվ,Եր., 2003: 

2. Ստեփանյան Գ., Բաքու քաղաքի հայության պատմությունը,Եր., Պատմ. ինստ. հրատ., 2011: 

3. Арутюнян В., СОБЫТИЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ,Часть 1, АН Армянской ССР Изд., Ереван, 

1990, Часть 2,1993, Часть 3,1993. 
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4. Галчян Р., Азербайджанские историко-географические фальсификации, «Ключ-С» изд.,Москва, 

2013. 

5. Улубабян Г. Б., Золян С. Т., Аршакян А. А., Сумгаит... Геноцид... Гласность ?, «Знание» 

изд.,Ереван, 1989. 

1.9601/Մ09 2.Իսլամական աշխարհն ու Հայոց ցեղասպանությունը 

 

 3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 

 

7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել իսլամական կրոնի ձևավորման և հետագա զարգացմանը 

 ներկայացնել Մերձավոր Արևելքում առկա հայկական համայնքների ձևավորման      

ակունքները   

 ուսումնասիրել Հայոց Ցեղասպանության ժամանակ մուսուլմանական երկրներում տիրող  

 իրավիճակը 

 ներկայացնել իսլամական աշխարհի վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանությանը 

 վերհանել Մերձավորարևելյան տարածաշրջանային զարգացումներում հայկական 

համայնքների առաջ ծառացած հիմնախնդիրներն ու նոր միտումները 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.   ներկայացնելու Հայոց ցեղասպանության իրականացման շարժառիթները, 

2.   որոշելու Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ մուսուլմանական աշխարհի վերաբերմունքը, 

3.   մատնանշելու այժմյան Մերձավորարևելյան զարգացումներում ցեղասպանական 

հանցագործություններն ու վերհանել դրանց պատճառները, 

4. լուսաբանելու մուսուլմանական աշխարհի, առանձին անհատների վերաբերմունքը հայերին 

կոտորելու օսմանյան իշխանությունների ծրագրի, հայերի հանդեպ բռնությունների, հայերով 

համալրված Մերձավորարևելյան տարածաշրջանային գաղթօջախների պատմության, 

հայկական համայնքներում (Լիբանան, Սիրիա, Իրաք, Եգիպտոս) ստեղծված իրավիճակի և 

հետագա գործընթացների, Հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ իսլամական 

աշխարհում տեղ գտած զարգացումների վերաբերյալ հիմնահարցերը, 

5. բացատրելու իսլամական աշխարհում Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու 

դատապարտմանն ուղղված արդի միտումները: 

   բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
6. մեկնաբանելու իսլամական աշխարհում ընթացող զարգացումները, կատարել 

գիտագործնական քննարկումներին, 
7. գործնականում իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, կազմակերպելու 

միջոլորտային հետազոտություններ: 
   գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

8. քննարկելու ոլորտին առնչվող խնդիրներն ու գնահատել դրանց հնարավոր լուծումները, 

9. կատարելու հետազոտական աշխատանքներ, իրականացնելու գիտական բանավեճեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա1. սահմանելու ցեղասպանություն հանցատեսակի միջազգայնորեն ընդունված հիմնական 

ձևերը, օրենքները, իրավական ակտերը, կոնվենցիան և հիմնավորելու դրանց դրույթների 

փոխկապակցվածությունը Հայոց ցեղասպանության հետ, 

2. Ա3. պարզաբանելու Հայոց ցեղասպանության թուրքական ժխտողականության հիմունքները, 

3. Ա4. մատնանշելու և լուսաբանելու Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, 
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փոխհատուցման հնարավոր տարբերակները և միջազգային հարաբերություններում խնդրո 

առարկայի շուրջ առկա մոտեցումները, 

4. Բ1. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին, 

5. Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

6. Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. հանձնարարված գրականության ընթերցում   

2. մասնակցություն քննարկումներին   

3. ինքնուրույն հետազոտություն 

4. խմբային աշխատանք 

5. խնդրի լուծման սցենարների կազմում    

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Իսլամի առաջացումն ու հետագա զարգացումները, 

2. Մուսուլմանական կրոնի առանձնահատկությունները, 

3. Հայոց ցեղասպանությունն Օսմանյան կայսրությունում, 

4. Մուսուլմանական աշխարհի վերաբերմունքը Հայոց ցեղասպանությանը, 

5. Մերձավոր Արևելքի հայկական համայնքնրում տիրող իրավիճակը ցեղասպանության 

տարիներին, 

6. Հայկական համայնքները Մուսուլմանական երկրներում ցեղասպանությունից հետո, 

7. Իսլամական աշխարհն ու Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հիմնախնդիրը, 

8. Մուսուլմանական աշխարհում ընթացող արդի զարգացումներն ու հայկական հարցի ու Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչմանը միտված արդի միտումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Աբրահամյան Ա., Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, հ. 1, Եր., 1964: 

2. Բայբուրդյան Վ. Օսմանյան կայսրության պատմություն, Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011: 

3. Հովհաննիսյան Ն,. Արաբական երկրների պատմություն, հ. IV, ՀԳԱԱ, Անկախության և 

ինքնիշխանության դարաշրջան: 1918-2005թթ./.-Եր.: Զանգակ-97, 2007: 

4. Փաշայան Ա., Հարությունյան Լ,. Սիրիայի հայ համայնքը. Արդի հիմնախնդիրներ, ԳԱԱ 

Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2011: 

5. Массэ А., Ислам. Очерк истории, 3-е изл, Москва, изд. «Наука», 1982.   

 

 

1.1106/Մ15 

 

2.Տեղահանությունները որպես ցեղասպանությունների 

իրականացման գործիք 

 

 3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային  7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

8. [դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ուսանողին տալ բազմակողմանի գիտելիքներ Հայոց և այլ ցեղասպանությունների 
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համատեքստերում տեղի ունեցած տեղահանությունների վերաբերյալ: 

 Վեր հանել տեղահանություների՝ որպես բնաջնջման քաղաքականության կիրառության 

հիմնական բնորոշիչները: 

 Բացահայտել տեղահանության պայմանները, գործադրման եղանակներն ու 

տրամաբանությունը: 

 Ուրվագծել  տեղահանությունների ընթացքում ընթացքում երեխաների, կանանց և աղջիկների 

հափշտակումների և կրոնափոխության, ինչպես նաև  հարցերի ուսումնասիրում 

հարստահարման հարցերը: 

 Ներկայացնել ցեղասպանական տարբեր տեղահանությունների միմյանց հետ ունեցած 

առնչությունները, ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները: 

9. [դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1․    Սահմանելու ցեղասպանական տեղահանություն եզրույթը և դրա հիմնական չափորոշիչները, 

փաստարկելու այդ եզրույթին խնդրո առարկա ցեղասպանությունների և այլ զանգվածային 

ոճիրների համապատասխանությունը:  

2․   Լուսաբանելու Հայոց և մյուս ցեղասպանությունների համատեքստում տեղ գտած 

տեղահանությունների նախապատմությունը, գործադրումը և հետևանքները: 

3․   Ներկայացնելու տարբեր տեղահանությունների առնչությունները, ընդհանրություններն ու 

առանձնահատկությունները: 

4․  Կատարելու հետազոտություններ Հայոց ցեղասպանության վերապրողների հուշերի հիման վրա: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5․  Վերլուծելու ցեղասպանական տեղահանությունների նախադրյալներն ու պատճառները: 

6․  Համադրելու և նկարագրելու տեղահանությունների իրականացման միջոցներն ու գործիքները:  

7․  Մարդու և միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ճանաչելու տեղահանությունների իրավական 

շրջանակները և դրանց խախտումները: 

8․  Իրականացնելու համակարգված հետազոտություններ՝ հիմնված փաստական տվյալների վրա: 

9․  Քննարկելու ցեղասպանական տեղահանությունների պատժման և կանխարգելման առավել 

արդյունավետ միջոցների և մեխանիզմների ստեղծման հարցերը: 

10․  Տեղահանությունների վաղ փուլում գնահատելու դրանց ցեղասպանական որակի վերաճելու 

ռիսկերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
11․   Մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումների, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու 

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները: 

12. Վերլուծելու փաստերը և կատարելու հիմնավորված հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ժամանակակից ցեղասպանագիտության հիմնական սկզբունքների և հայեցակարգերի 

օգտագործում: 

2. Ցեղասպանագիտական ուսումնասիրությունների և ցեղասպանությունների պատժման ու 

կանխարգելման  արդյունավետության բարձրացման վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, սեմինար պարապմունքներ,:  

2. Հանձնարարված գրականության ընթերցում:  

3. Քննարկումներ: 

4. Գրադարանային և արխիվային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

4. 1-ին ընթացիկ քննությունն  գնահատվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի (ռեֆերատ) հիման 

վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: 
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5. 2-րդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում է բանավոր հարցմամբ  և գնահատվում է 4 միավոր 

առավելագույն արժեքով:  

6. Եզրափակիչ քննությունը անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: 

13․  Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1․  Տեղահանության հանցագործություններ (Displacement Atrocities) հասկացություն և հայեցակարգ 

(Էնդրյու Բասսո, Հելլեն Ֆայն): Տեղահանությունների վերաբերյալ իրավական կարգավորումներ:  

2․  ԱՄՆ-ում, Աֆրիկայում, Փոքր Ասիայում, Եվրոպայում և Հեռավոր Արևելքում տեղ գտած 

տեղահանությունների նախապատմությունը, ընթացքը և հետևանքները:  

3․  Հայոց ցեղասպանության տեղահանությունների մանրակրկիտ վերլուծություն: 

Ցեղասպանությունների պատմահամեմատական քննական վերլուծություն՝ առնչությունների, 

ընդհանրությունների և առանձնահատկությունների լուսաբանմամբ:  

4․ Հետազոտական աշխատանք հիմնված Հայոց ցեղասպանության վերապրողների հուշերի վրա 

(տպագիր և անտիպ նյութեր, ձայնագրություններ): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1․ Basso R. A., Towards a Theory of Displacement Atrocities: The Cherokee Trail of Tears, The Herero 

Genocide and The Pontic Greek Genocide, Genocide Studies and Prevention, An International Journal, vol. 

10, iss. 1, 2016։ 

2․ Jones A., Genocide and Structural Violence in New Directions in Genocide Research, New York, 

Routledge, 2012: 

3․  Kévorkian R., The Armenian Genocide. A Complete history, London, New York, I.B. TAURIS, 2011: 

4․   Blatman D., The Death Marches. The Final Phase of Nazi Genocide, Cambridge, Massachusetts, London, 

England, The Belknap Press of Harvard University Press, 2011: 

5․  Գուժկան Սեբաստիոյ (Գաբիկեան Կ․), Եղեռնապատում․ Փոքուն հայոց եւ նորին մեծի 

մայրաքաղաքին Սեբաստիոյ, Պոսթըն, Հայրենիք, 1924: 

6․ Գալֆաեան Կ․, (Հովիւ Եդեմի), Գիրք ելից հայոց, Յիշատակ անշիրիմ նահատակաց հնոց եւ նորից, 

յայտից եւ անյայտից, Պէյրութ, տպ. Կ. Տօնիկեան, 1955: 

7․  Սվազլյան Վ., Հայոց ցեղասպանություն․ Ականատես վերապրողների վկայություններ, Երևան, 

Գիտություն, 2011:  
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2.Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատա-

պարտման գործընթաց 

 3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային  7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման 

գործընթացի փուլերը, առանձնահատկությունները և արդյունքները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. մատնանշելու Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման 

գործընթացի փուլերը, 

2. որոշելու Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման գործընթացի 

առանձնահատկությունները, 

3. բացատրելու տարբեր միջազգային կառույցների և երկրների խորհրդարանների կողմից Հայոց 

http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=13615
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ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման բանաձևերի ընդունման շարժառիթները:   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. տարբերակելու տարբեր տարածաշրջաններում ընթացած Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 

ու դատապարտման գործընթացները,  

5. համեմատելու և վերլուծելու տարբեր երկրների խորհրդարանների ու միջազգային կառույցների 

կողմից ընդունված բանաձևերի ու հայտարարությունների բովանդակությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
6. տարանջատելու Հայոց ցեղասպանության և Հոլոքոստի միջազգային ճանաչման ու 

դատապարտման գործընթացների ընդհանրություններն ու տարբերությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա3. սահմանելու ցեղասպանություն հանցատեսակի միջազգայնորեն ընդունված հիմնական 

ձևերը, օրենքները, իրավական ակտերը, կոնվենցիան և հիմնավորելու դրանց դրույթների 

փոխկապակցվածությունը Հայոց ցեղասպանության հետ, 

2. Ա6. մատնանշելու և լուսաբանելու Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, 

փոխհատուցման հնարավոր տարբերակները և միջազգային հարաբերություններում խնդրո 

առարկայի շուրջ առկա մոտեցումները, 

3. Բ1. մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին, 

4. Բ2. բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու Հայոց ցեղասպանության ճանաչմանն ու 

փոխհատուցմանը միտված ՀՀ քաղաքականությունը, հակադիր ճամբարի ռազմավարությունը և 

միջազգային հանրության մոտեցումները, 

5. Գ4. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, 

6. Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ 

2. հանձնարարվում են գրավոր առաջադրանքներ 

3. անց են կացվում ինտերակտիվ քննարկում-զրույցներ  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման գործընթացի 

սկզբնավորումը, 

2. Երիտթուրքերի դատավարությունը որպես Թուրքիայի կողմից կատարված Հայոց 

ցեղասպանության ճանաչման ու դատապարտման քայլ,  

3. Ազգերի լիգայում Հայկական հարցի վերաբերյալ ընդունված բանաձևերը,  

4. Ցեղասպանության մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան և Հայոց ցեղասպանությունը,  

5. Լատինաամերիկյան երկրների կողմից ընդունված Հայոց ցեղասպանության ճանաչման 

բանաձևերը,  

6. Եվրոպական երկրների կողմից ընդունված Հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերն 

ու օրենքները,  

7. Հյուսիսային Ամերիկայի երկրներում Հայոց ցեղասպանութփյան ճանաչման գործընթացը,  

8. Ոչ կառավարական միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման բանաձևերը,  
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9. Միջկառավարական միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայոց ցեղասպանության 

ճանաչման բանաձևերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Բարսեղյան Լ., Հայոց ցեղասպանության հրապարակայնորեն դատապարտման և ճանաչման 

ժամանակագրությունը (1915-2000), Եր., 2001: 

2. Հայոց ցեղասպանությունը միջազգային իրավական փաստաթղթերում, կազմող`  Վ. Քոչարյան, 

Եր., 2014: 

3. Մարուքյան Ա., Հայոց ցեղասպանության գործով միջազգային դատարան դիմելու հիմքերն ու 

հնարավորությունները», Երևան, 2014: 

4. Մարուքյան Ա., Հայոց ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրներն ու 

պատմաիրավական հիմնավորումները», Երևան, 2014: 

5. Մարուքյան Ա., Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցը համաշխարհային քաղաքականության 

ազդեցիկ դերակատարների` Թուրքիայի հետ հարաբերությունների համատեքստում, Երևան, 

2015: 

 

 

1.9601/Մ07 

 

2.Հայ Սփյուռքի ձևավորումը Հայոց ցեղասպանությունից հետո 

 

 3.3 կրեդիտ 

4.շաբաթական 2  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել. 

 Հայոց ցեղասպանության հետևանքով Սփյուռքի ձևավորման վերաբերյալ հենքային 

գիտելիքներ, 

 Սփյուռքի ձևավորման փուլերի վերաբերյալ գիտատեսական իմացություններ, 

 պարբերացումներ կատարելու հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. արտահայտելու Հայոց ցեղասպանության հետևանքով Սփյուռքի ձևավորման հիմնական 

բնորոշիչները, 

2. սահմանելու Սփյուռքի ձևավորման պարբերափուլերը, 

3. լուսաբանելու Սփյուռքի ձևավորման փուլային առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու Սփյուռքի ձևավորման առանձին իրադարձությունների վերլուծության առումով 

համապատասխան մեթոդական մոտեցումներ, 

5. տարբերակելու Սփյուռքի ձևավորման տարբեր փուլերի առանձնահատկությունները, 
6. վերլուծելու Սփյուռքի ձևավորմանն առնչվող գործընթացներն ու զարգացումները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
7. հետևություններ կատարելու Սփյուռքի ձևավորման գործընթացների վերաբերյալ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

1. Ա7. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության պատճառահետևանքային    

2. կապերը՝ դիտարկելով Սփյուռքի ձևավորման համատեքստում,  

3. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

4. Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

5. Գ2. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու 
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դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները, 

6. Գ4. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 

2. գիտագործնական քննարկում, 

3. նյութերի լսարանային ցուցադրություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 10 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայկական գաղթավայրերը Հայոց ցեղասպանության նախօրյակին, 

2. Հայոց ցեղասպանությունը և տեղաշարժերը գաղթավայրերում, 

3. Սփյուռքը` Ցեղասպանության հետևանք: Հայաստանի առաջին Հանրապետության 

քաղաքականությունը Սփյուռքի նկատմամբ, 

4. Խորհրդային Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները 1921-1937 թթ., 

5. Ներազգային կենսագործունեության միջավայրերի ձևավորումը Սփյուռքում, 

6. Համասփյուռքյան կազմակերպությունների ի հայտ գալը, 

7. Սփյուռքի առաջին շրջանի համայնապատկերը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Դալլաքյան Կ., Հայ սփյուռքի պատմություն (համառոտ ակնարկ), Ե., 2004: 

2. Եղիազարյան Ա., Հայ գաղթաշխարհի պատմության պարբերացման փորձ, 

«Սփյուռքագիտություն», տարեգիրք, 2013, թիվ 2, էջ 3-28, 

http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/445/hay_gaghtakanutyun.pdf : 

3. Եղիազարյան Ա., Հայաստանի Առաջին Հանրապետության ղեկավարության հաստատումը 

Սփյուռքում. «Հոգևոր Հայաստան»-ի ստեղծումը (հայեցակարգային որոշ դիտարկումներ), «Հայ 

գաղթականությունը և Հայրենիք-Սփյուռք կապերը 1918-1985 թթ.» միջազգային գիտաժողովի 

զեկուցումներ, Երևան, 2011, էջ 48, http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/405/Binder1.pdf : 

4. Մելիքսեթյան Հ., Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները և հայրենադարձությունը (1920-1980 թթ.), 

Երևան, 1985, http://www.armeniandiaspora.am/am/Library_Books/latter-%D5%80/title : 

5. Ստեփանյան Ա., XX դարի հայրենադարձությունը հայոց ինքնության համակարգում, Երևան, 

2010: 

 

 

1. 9601/Մ10 
 

2. 20-րդ դարի առաջին կեսին կնքված միջազգային պայմանագրերը 

և Հայ ժողովրդի պատմական իրավունքների և օրինական 

շահերի ոտնահարման հիմնախնդիրը 

 

3.3 կրեդիտ 

4. Շաբաթական 2 ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-0, լաբ.-0 

  

6.  3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. Առանց եզրափակիչ գնահատում 

http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/445/hay_gaghtakanutyun.pdf
http://www.armeniandiaspora.am/images/menus/405/Binder1.pdf
http://www.armeniandiaspora.am/am/Library_Books/latter-%D5%80/title
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8. Դասընթացի նպատակ(ներ)ը]. 

 Դասընթացի նպատակն է՝ պատմական իրադարձությունների և փաստերի վերլուծության 

հիման վրա ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ հաղորդել XX դարի սկզբներին կնքված 

Հայաստանի տարածքային շահերը շոշափող միջազգային պայմանագրերի վավերականության 

և դրանց իրավաբական հետևանքների վերաբերյալ:  

 Ծանոթացնել միջազգային պայմանագրերի իրավունքի վերաբերյալ ինչպես XX դարի 

սկզբներին, այնպե էլ ներկայումս գործող այն իրավադրույթներին, որոնք հիմք են տալիս 

պնդելու, որ վերոնշյալ ժամանակաշրջանում կնքված, այսպես կոչված «խաղաղության» մասին 

պայմանագրերի հեղինակները, տարաբնույթ ճնշումներ գործադրելով, կոպտորեն ոտնահարել 

են Հայաստանի և նրա ժողովրդի, իր տարածքի նկատմամբ ունեցած  պատմական 

իրավունքներ: 

  Ուսանողները կծանոթանան նաև ժամանակակից միջազգային իրավունքի այն նորմերի և 

սկզբունքների հետ, որոնք այսօր հիմք կարող են հանդիսանալ նշված պայմանագրերի 

վավերականությունը վիճարկելու համար:     

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
        1․ ներկայացնելու Հայ ժողովրդի պատմական իրավունքների և օրինական շահերի 

ոտնահարման հիմնախնդիրը 

2․ լուսաբանելու Հայ ժողովրդի պատմական իրավունքների և օրինական շահերի ոտնահարման 

հիմնախնդիրը 

        3․ քննարկելու 20-րդ դարի առաջին կեսին կնքված միջազգային պայմանագրերի հետևանքները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

4․ մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին,  

5․ բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու Հայոց ցեղասպանության ծավալները  

6․ իրականացնելու անհատական և խմբային աշխատանքներ, նաև՝ կատարելու միջոլորտային 

հետազոտությունների   վերլուծություն։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
7․ օգտվելու մասնագիտական բազմալեզու գրականությունից, 
8․ մասնակցելու բազմաբնույթ գիտաժողովներին և քննարկումներին, վերլուծելու առկա 

խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները, 

9․ պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր։ 

 10․  Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   

Մագիստրանտները բազային գիտելիքներ կստանան միջազգային պայմանգրերի կնքման և 

կատարման միջազգային կոնվենցիոն հիմքերի վերաբերյալ, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի 

այն նորմերի և սկզբունքների վերաբերյալ, որոնց խախտումները հիմք կարող են հանդիսանալ 

նախկինում կնքված միջազգային պայմանագրերը վիճարկելու և անվավեր ճանաչելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ 

2. հանձնարարվում են գրավոր առաջադրանքներ 

3. անց են կացվում ինտերակտիվ քննարկում-զրույցներ:  
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ընթացիկ քննություններ 

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները անցկացվում են` գրավոր ընթացակարգով: 

Տրվում է թեստային առաջադրանքª ներկայացված թեստային հարցի տարբերակներից ճիշտ 

պատասխանի ընտրությամբ: 

Առաջին ընթացիկ քննության համար առաջադրվում է 12 թեստային հարց ծրագրով 

նախատեսված 1-2 թեմաների շրջանակներում: Թեստը գնահատվում է 4 միավոր Ներկայացված 12 

թեստային հարցերից 3  ճիշտ պատասխանի դեպքում ուսանողը գնահատվում է 0 միավոր, 5 ճիշտ 

պատասխանների դեպքում` 1 միավոր, 8 ճիշտ պատասխանների դեպքում` 2 միավոր, 10 ճիշտ 

պատասխանների դեպքում` 3 միավոր, 12 ճիշտ պատասխանների դեպքում` 4 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

Երկրորդ ընթացիկ քննության համար առաջադրվում է 13 թեստային հարց ծրագրով 

նախատեսված 3-6 թեմաների շրջանակներում: Թեստը գնահատվում է 4 միավոր Ներկայացված 13 

թեստային հարցերից 3  ճիշտ պատասխանի դեպքում ուսանողը գնահատվում է 0 միավոր, 5 ճիշտ 

պատասխանների դեպքում` 1 միավոր, 8 ճիշտ պատասխանների դեպքում` 2 միավոր, 10 ճիշտ 

պատասխանների դեպքում` 3 միավոր, 13 ճիշտ պատասխանների դեպքում` 4 միավոր: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

Եզրափակիչ քննություն 

Եզրափակիչ քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, 

որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը  2,5 միավոր : Միավորների քայլը 0.5 է: 

13․  Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ուսումնասիրության առարկա միջազգային պայմանագրերի կնքման պահին 

տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունները և առկա պատմա իրավական 

նախադրյալները: 

2. Նշված պայմանագրերի կնքման պահին գործող միջազգային իրավունքի վերլուծություն 

/միջազգային պայմանագրերի վավերականության չափանիշները, միջազգային պայմանագրերի 

անվավերության հիմքերը/: 

3. Ուսումնասիրության առարկա միջազգային պայմանագրերի վավերականության հարցը 

Հայաստանի նկատմամբ կիրառվող քաղաքական և ռազմական ճնշումների համատեքստում: 

4. Ուսումնասիրության առարկա միջազգային պայմանագրերի վավերականության հարցը 

ժամանակակից միջազգային իրավունքի համատեքստում: 

5. Միջազգային իրավունքի նոր իմպերատիվ նորմը (jus cogens ) և նշված պայմանագրերի 

վավերականության հիմնախնդիրը: 

14․  Հիմնական գրականության ցանկ․ 

1․ Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին քաղաքականության 

փաստաթղթերում (1828-1923): Պրոֆ. Ջ.Ս.Կիրակոսյանի խմբագրությամբ, Երևան 1972:  

2․  Վլադիմիր Հովհաննիսյան, Միջազգային պայմանագրերի կնքման և կատարման տեսական և 

գործնական մի քանի հարցեր: Երևան 2001: 

3․  Վ.Քոչարյան. Միջազգային իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ - Եր. Երևանի համալսարանի 

հրատարակչություն, 2002 : 

4․  Барсегов Ю.Г. Геноцид армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. 

Документы и комментарий. В 2 т. М.: «Гардарики», 2002г. Т. 1. 

5․ Перетерский И. С. Толкование международных договоров.  М., 1959.  
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2.Հայոց ցեղասպանության պատմագրություն 

 

 3.6 կրեդիտ 

4.Շաբաթական 4  դասաժամ 5.դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-0 

6.3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային 7. եզրափակիչ գնահատում 

8․  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել համակարգված գիտելիք Հայոց ցեղասպանության ականատես-

վերապրողների, ողբերգության օտարազգի ժամանակակիցների կողմից հանցագործության 

փաստագրման, ինչպես նաև հայկական, ռուսական, գերմանական, անգլիական, ֆրանսիական, 

ամերիկյան, թուրքական և արաբական պատմագրության մեջ Հայոց ցեղասպանության 

հիմնախնդրի ուսումնասիրման առանձնահատկությունների և արդյունքների վերաբերյալ,  

 կազմակերպել ուսանողների կողմից Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ հուշագրական և 

պատմագիտական բնույթի տարբեր աշխատությունների ինքնուրույն հետազոտությունն ու 

դրանց արդյունքների պաշտպանությունը,  

 զարգացնել Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրների վերաբերյալ շրջանառության մեջ 

գտնվող գիտական ու հակագիտական տեսակետներն, ինչպես նաև առանձին պատմաբանների 

աշխատություններում արված եզրահանգումները գնահատելու և արժևորելու, փաստարկելու և 

քննադատելու՝ ուսանողների կարողությունը: 

9․  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. թվարկելու Հայոց ցեղասպանության ականատես-վերապրողների, ողբերգական դեպքերի 

օտարազգի ականատեսների, Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրն ուսումնասիրած և 

ուսումնասիրող հայ ու օտարազգի պատմաբանների, համառոտ բնութագրելու նրանց 

տեսակետները Հայոց մեծ եղեռնի, Հայոց ցեղասպանության թուրքական քաղաքականության, 

Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, դատապարտման, ինչպես նաև 

ցեղասպանության հետևանքների հաղթահարման հիմնախնդիրների վերաբերյալ, 

2. ներկայացնելու Հայոց մեծ եղեռնի ծրագրման, կազմակերպման ու իրագործման ընթացքը, Հայոց 

ցեղասպանության թուրքական քաղաքականության հետևանքներն ու բացատրելու դրանց 

հաղթահարման էությունը՝ կատարելով հղումներ համապատասխան մասնագիտական 

գրականությանը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3.   վերլուծելու Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրների վերաբերյալ հայերենով գրված կամ 

հայերեն թարգմանված պատմագիտական աշխատությունները, դրանցում ներկայացված 

հիմնադրույթների, տեսակետների, եզրահանգումների տարբերությունները, 

4. համեմատելու Հայոց ցեղասպանության հիմնախնդիրների վերաբերյալ արտահայտված 

տարբեր տեսակետներն ու գնահատելու դրանք, 

5.    կիրառելու դասընթացի ընթացքում ձեռքբերած գիտելիքները Հայոց ցեղասպանության 

հիմնախնդիրների ուսումնասիրմանը նվիրված գիտական հետազոտություն կատարելու 

նպատակով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
6.  ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները, մասնագիտական 

հմտություններն ու կարողությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա2. բնութագրելու համեմատական ցեղասպանության համատեքստում Հայոց 

ցեղասպանության ասպեկտները, 

2. Ա4. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության տնտեսական, քաղաքական, սոցիոհոգեբանական, 

կրոնական, մշակութային շարժառիթները,  
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3. Ա5. պարզաբանելու Հայոց ցեղասպանության թուրքական ժխտողականության հիմունքները, 

4. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

5. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

6. Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 

2. մասնագիտական նյութի, ուսումնասիրվող հիմնախնդիրների, դրանց վերաբերյալ 

տեսակետների քննարկում, 

3. գործնական աշխատանք, 

4. ուսանողի ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք (ռեֆերատ Հայոց ցեղասպանության մասին 

հայերեն որևէ հուշագրական կամ պատմագիտական բնույթի աշխատության վերաբերյալ): 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հայոց ցեղասպանության պատմագրության սկզբնավորումը, 

2. Հայոց ցեղասպանությունը սփյուռքահայ պատմագրության մեջ, 

3. Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցերի ուսումնասիրումը հայրենական պատմագրության 

մեջ, 

4. Հայոց ցեղասպանությունը ռուսական, անգլիական, ֆրանսիական, ամերիկյան, թուրքական, 

գերմանական և արաբական պատմագրության մեջ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1.  Կարապետյան Մ., Գևորգյան Է., Մելքոնյան Է., Աբգարյան Ա., Հայոց մեծ եղեռնի պատմության 

հիմնահարցերը հայ պատմագրության մեջ: Խմբ.՝ Լ. Բարսեղյան: Հրատ. «Խ. Աբովյանի անվ. 

Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ»: Ե., «Զանգակ-97», 2010: 

2. Հարությունյան Ա., Հայոց ցեղասպանություն և Հայկական հարց. Գրքերի մատենագիտություն 

(1860-2010): Խմբ.՝ Պ. Հովհաննիսյան: Էջմիածին: Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2014: 

3. Հովհաննիսյան Ն., Հայոց ցեղասպանությունը արաբական պատմագիտության քննական լույսի 

ներքո: Հրատ. «ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտ»: Ե., «Զանգակ-97», 2004: 

4. Պողոսյան Վ., Հայոց ցեղասպանության առաջին փուլը ֆրանսիական պատմագրության և 

հասարակական մտքի գնահատմամբ (XIX դ. վերջ-XX դ. սկիզբ): Հրատ. «ՀՀ ԳԱԱ, Պատմության 

ինստիտուտ»: Ե., «Գիտություն», 2005: 

5. Սվազլյան Վ., Հայոց ցեղասպանություն. Ականատես վերապրողների վկայություններ:  Խմբ.՝ Ս. 

Հարությունյան: Թուրքերենի խմբ.՝ Տ. Տեր Ողորմիաճյան: ՀՀ ԳԱԱ ՀՑԹԻ, Հնագիտության և 

ազգագրության ինստիտուտ-երկրորդ համալրված հրատ., Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 

2011: 
 

 

1.9601/Մ13 

 

2.Հայոց ցեղասպանությունը ժողովրդագրական համատեքստում  3.6 կրեդիտ 

4.շաբաթական 4  ժամ 

 

5.դաս.-2, գործ.-2, լաբ.-0 
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6.3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային   7. եզրափակիչ գնահատում 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսումնասիրել Արևմտյան Հայաստանի (ներառյալ՝ Կիլիկիան), ինչպես նաև ողջ Օսմանյան 

կայսրության տարածքում  ձևավորված էթնո-ժողովրդագրական իրավիճակը XIXդ. վերջին 

տասնամյակներին - XX դ. սկզբին, 

 ճշտել հայ բնակչության թվաքանակը և տեսակարար կշիռն ինչպես Արևմտյան Հայաստանում, 

այնպես էլ կայսրության տարածքում, 

 բացահայտել Ցեղասպանության հետևանքները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1․  ներկայացնելու Արևմտյան Հայաստանում Ցեղասպանության նախօրյակին հաստատված  

ժողովրդագրական իրավիճակը,  

2․  որոշելու հայ բնակչության տեղաբաշխումը բուն Արևմտյան Հայաստանում՝ Կիլիկիայի հետ 

միասին և կայսրության մյուս հայաբնակ տարածքներում (Պոնտոս, Գամիրք, Անատոլիա և այլն), 

3․  լուսաբանելու Ցեղասպանության ծավալների և հայ բնակչության զոհերի քանակը, 

4․  քննարկելու Ցեղասպանության ժողովրդագրական հետևանքները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ. 

5․  մասնակցելու Ցեղասպանագիտության ոլորտին առնչվող միջազգային և հանրապետական 

գիտագործնական քննարկումներին,  

6․  բազմակողմանիորեն վերլուծելու և գնահատելու Հայոց ցեղասպանության ծավալները, 

բացահայտել թուրքական պատմագրության ռազմավարությունը և հայոց Ցեղասպանության 

խեղաթյուրումն ու կեղծումը,  

7․  իրականացնելու անհատական և խմբային աշխատանքներ, նաև՝ կատարելու միջոլորտային 

հետազոտությունների   վերլուծություն։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
8․  օգտվելու մասնագիտական բազմալեզու գրականությունից, 
9․ մասնակցելու բազմաբնույթ գիտաժողովներին և քննարկումներին, վերլուծելու առկա 

խնդիրները, գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները, 

10․ պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

2. Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

3. Գ3. արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները, 

4. Գ4. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, 

5. Գ5. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.  Դասընթացի ունկնդրում և քննարկում 

2.  Ուսանողների կողմից ռեֆերատների պատրաստում և ներկայացում 

3. Գիտական բանավեճերի կազմակերպում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 5 միավոր 
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առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

   1.Դասընթացի նպատակներն ու խնդիրները, թեմատիկ տպագիր գրականության և 

համացանցային աղբյուրների ընդհանուր տեսություն, 

   2.Արևմտյան Հայաստան հասկացությունը։ Վարչական քարտեզի ձևավորման համառոտ 

պատմությունը, 

   3.Ժողովրդագրական իրավիճակն Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան կայսրության հայաբնակ   

մյուս տարածքներում XIX դ. 30-60-ական թթ.: Ցեղասպանության սկզբնական իրագործման 

հետևանքները, 

  4.Ժողովրդագրական իրավիճակն Արևմտյան Հայաստանում և Օսմանյան կայսրության հայաբնակ 

մյուս տարածքներում XIX դ. 70-60-ական թթ., 

   5. Արևմտյան Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակն  Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին, 

   6. Հայ բնակչության տեղաբաշխումն  Օսմանյան կայսրության հայաբնակ մյուս վայրերում,  

   7. Վանի, Բիթլիսի և Էրզրում նահանգները,  

   8. Դիարբեքիրի, Սեբաստիայի և Խարբերդի նահանգները,  

   9. Ժողովրդագրական իրավիճակը Հայկական Կիլիկիայում, 

  10. Ժողովրդագրական իրավիճակ Օսմանյան  կայսրության մյուս հայաբնակ տարածքներում 

(Գամիրք, Պոնտոս, Անատոլիա, Բութանիա-Նիկոմիդիա, Եվրոպական Թուրքիա, 

  11. Հայ բնակչությունը Ցեղասպանությունից հետո (մինչև 1923 թ.)։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

  ա/ Սկզբնաղբյուրներ. 

1. Ա-Դօ, Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի վիլայէթները, Երևան, 1912։  
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Նույնի՝  Արևմտահայության 1890-ական թթ. կոտորածների ժողովրդագրական և տնտեսական 

հետևանքները.- Նշվ. աշխ., էջ 539-544։ Նույնի՝ Վարչաժողովրդագրական իրավիճակը 

Արևմտյան Հայաստանում և Կիլիկիայում (Առաջին աշխարհամարտի նախօրեին).- Նշվ. 
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5. Մելքոնյան  Ա. Ա., Հայաստանի պատմության և ժողովրդագրության հիմնահարցեր 

(հոդվածների ժողովածու), Եր., 2011: 

6. Թաթոյան Ռ., Արևմտահայության թվաքանակի հարցը 1878-1914 թվականներին, Ե., 2015։ 
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 ձևավորել կայուն գիտելիքներ մշակութային ցեղասպանություն հասկացության, ծագման, 

սահմանումների և կիրառության վերաբերյալ,  

 ներկայացնել մշակութային ցեղասպանության սոցիալական, մարդաբանական և հոգեբանական 

նախադրյալները, 

 ամրապնդել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները պրակտիկ օրինակների քննության միջոցով։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնել ումշակութային ցեղասպանություն հասկացությունը և հարակից 

հասկացությունները, 

2. քննարկելու գենոցիդ, էթնոցիդ հասկացությունները իրավական, սոցիալական և մշակութային 

դաշտերում, 

3. նկարագրելու մշակութային ցեղասպանության նախադրյալները և ակունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. վերլուծելու մշակույթ եզրի օգտագործումը ցեղասպանությանը նվիրված իրավական 

փաստաթղթերում, 

5. ընդհանրություններ կատարելու պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում և 

արեալներում տեղի ունեցած մշակութային ցեղասպանությունների միջև: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
6. Օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, հավաքած աղբյուրների հիման վրա կատարել 

մշակութաբանական վերլուծություններ, 

7. կազմելու զեկույցներ, ներկայացնելու պրեզենտացիաներ։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա1. ներկայացնելու ցեղասպանությունների տեսության և պատմության հիմունքները, 

2. Ա4. քննարկելու Հայոց ցեղասպանության տնտեսական, քաղաքական, սոցիոհոգեբանական, 

կրոնական, մշակութային շարժառիթները,  

3. Բ3. իրականացնելու ինքնուրույն և խմբային աշխատանքներ, միջոլորտային 

հետազոտությունների վերլուծություն, 

4. Բ4. ներկայացնելու առաջարկներ մասնագիտական ոլորտի աշխատանքների 

արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ, 

5. Գ1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից, 

6. Գ2. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ, 

2. հիմնական թեմաների ներկայացում համակարգչային պրեզենտացիաների միջոցով,  

3. ինտերակտիվ քննարկումներ ուսանողների կողմից ընտրված թեմաների շուրջ, 

4. հիմնական գրականության և հետազոտությունների էլտարբերակների հանձնում 

ուսանողներին: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ՝ 5 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր (ռեֆերատ) հարցմամբ՝ 5 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

3. Եզրափակիչ քննություն. անցկացվում է բանավոր հարցմամբ` 10 միավոր առավելագույն 

արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. մշակույթի և մշակութային ցեղասպանության սահմանումները և դրանցից բխող տեսական-
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մեթոդաբանական և պրակտիկ խնդիրները, 

2. մշակութային ցեղասպանության սոցիալական, մարդաբանական և հոգեբանական ակունքները. 

Էթնոցենտրիզմ և մշակութային ռելյատիվիզմ, 

3. մշակութային ցեղասպանություն ապրած ժողովուրդների ինքության կառուցման հիմնական 

առանձնահատկությունները, 

4.  Ցեղասպանության զոհի բարդույթների հաղթահարման մեխանիզմները. Նմանատիպ 

մշակութային քաղաքականության առանձնահատկությունները։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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(1980-ական թվականների վերջ - 1990-ական թվականների սկիզբ), «ՊԲՀ», 2005, N 1, էջ 55-66։ 

Նույնի` Հայ ինքնության պատկերագրությունը, էջ 306-310։ 

3. David Nersessian, Rethinking Cultural Genocide Under International Law, Human Rights Dialogue: 

Cultural Rights, CARNEGIE COUNCIL (Apr. 22, 2005)  

4.  Clavero, Bartolome´, Genocide or Ethnocide, 1933–2007: How to Mark, Unmake and Remake Law with 

Words (Milan: Giuffre´ Editore, 2008). 
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