
«ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝  Միջազգային հարաբերություններ 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 2 տարի  

 ուսման վարձի չափը՝ 550.000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Միջազգային հարաբերությունների մագիստրոս 

                 

 Կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի 

ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը   

Ծրագիրը տալիս է բնագավառի խորը և համակարգված գիտելիք մասնագիտության արդի 

հիմնախնդիրների, ցեղասպանությունների և հատկապես՝ Հայոց ցեղասպանության պատմական 

շրջանների, սոցիալհոգեբանական, իրավական, մշակութային, միջազգային հարաբերությունների 

հարցերի վերաբերյալ: Ուսանողը ձեռք է բերում տեսական, համեմատական 

ցեղասպանագիտության, միջազգային իրավունքի, հայկական հարցի և միջազգային 

դիվանագիտության, Հոլոքոստի պատմության, Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման 

վերաբերյալ գիտելիքներ: Ուսանողը ստանում է հնարավորություն բարձրագույն կրթական երրորդ 

մակարդակում՝ ցեղասպանագիտության, միջազգային հարաբերությունների, պատմագիտության, 

իրավագիտության բնագավառներում ուսումը շարունակելու համար: Շրջանավարտներն 

աշխատանքի հնարավորություն են ստանում Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում 

և ՀՀ այլ գիտական և պետական կառույցներում։ 

 

Տեղեկատվություն՝ պրակտիկայի վերաբերյալ   

Ուսումնական պրակտիկան իրականացվում է ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտում և 

ՀՑԹԻ-ում 

 

Պրակտիկայի ընթացքում նախատեսվում է. 

 Ծանոթություն ՀՑԹԻ մշտական ցուցադրության հետ 

 Ծանոթություն ՀՑԹԻ կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ 

 Մասնակցություն Հայոց ցեղասպանության զոհերի և վերապրողների շտեմարանի 

համալրման աշխատանքներին  

 Մասնակցություն Հայոց ցեղասպանությունը վերապրողների տեսավկայությունների 

բազայի հետ աշխատանքներին 



 Անտիպ հուշագրության բովանդակային մանրամասն նկարագրություն 

 Մասնակցություն թանգարանային առարկաների անձնագրավորման գործին 

 Գիտահետազոտոկան աշխատանքի իրականացում  

 Քննարկումներ զոն եւ վերապրող հասկացությունների շուրջ, հուշագրությունների եւ 

վավերագրերի կարեւորության եւ դրանց օգտագործման ձեւի, հիշողության 

քաղաքականության, Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման խնդրի եւ այլ 

թեմաների շուրջ 

 Մասնկացություն օտարերկրյա պաշտոնական պատվիրակության ընդունելության 

արարողությանը 

 Սիմուլյացիոն խաղ Ցեղասպանությունների կանխարգելման վերաբերյալ 

 

 

 

 Քննության անցկացման ձև՝ բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1. Հայկական հարցի ծագումը, բովանդակությունը,փուլերը 

2. Հայկական հարցը Սան-Ստեֆանոյի պայմանագրում 

3. Հայկական հարցը Բեռլինի վեհաժողովում 

4. Հայ ազգային կուսակցությունների կազմավորումը 

5. Ազատագրական պայքարը 19-րդ դարի 90-ական թթ.: 

        1894-96թթ. հայերի համիդյան ջարդերը 

6. Ազատագրական պայքարը 20-րդ դարի սկզբներին 

7. Երիտթուրքական հեղաշրջումը 

8. Կիլիկիահայության կոտորածը 

9. Պանօսմանիզմ,Պանթուրքիզմ,Պանիսլամիզմ 

10. Հայկական հարցի վերաբացումը: Ռուս-թուրքական համաձայնագիրը 

11. Հայոց ցեղասպանությունը 1915-1916թթ. 

12. Հայերի ինքնապաշտպանական կռիվները 1915-1916թթ. 

13. Հայկական հարցը Բրեստի և Տրապիզոնի հաշտության բանակցություններում 

14. Հայկական հարցը Փարիզի խաղաղության վեհաժողովում 

15. Սևրի պայմանագիրը 

16. Թուրք-հայկական պատերազմը 1920թ.:  

       Քեմալականների ցեղասպան քաղաքականությունը 

17. Սումգայիթյան ողբերգությունը: Բռնագաղթը 

18. Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ուղղությամբ գործադրվող ջանքերը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Գրականության ցանկ 

 

1. Դանիելյան Է., Հայ ժողովրդի մեծ եղեռնը երիտթուրքական վարչակարգի կողմից (1914-

1918 թվականներ) 

http://www.armeniansgenocide.am/images/menus/302/E_Danielyan.pdf  

2. Հայոց պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը (Մ. Ա. Կատվալյան, Պ. 

Հ. Հովհաննիսյան, Է. Գ. Մինասյան և ուրիշներ): Դասագիրք բուհերի համար: Խմբագիր` 

Հր. Ռ. Սիմոնյան.- Եր.: - 2012: 

3. Հայոց ցեղասպանություն 

http://www.armin.am/images/menus/564/Armenian_genocide.pdf  

4. Սարգսյան Հ., Արևմտահայերի գաղթը Արևելյան Հայաստան 1915 թվականից հետո 

http://www.armeniansgenocide.am/images/menus/298/H_Sargsyan.pdf  

5. Խուրշուդյան Լ., Հայոց ցեղասպանության պատճառները և պատմական դասերը 

http://www.armeniansgenocide.am/images 

6. Խուրշուդյան Լ.,Հայկական հարցը (բովանդակությունը,ծագումը, պատմության 

հիմնական փուլերը),ԵՊՀ հրատ., Երևան,1995 թ.  

http://www.armin.am/images/menus/1320/Haykakan%20harc.pdf  

7. Մելքոնյան Ա., Եղեռնի քաղաքականության ձևավորման ակուքները, 15-րդ դարի վերջ - 

1915 թվական  

http://www.armin.am/images/menus/539/A_Melqonyan.pdf  

8. Մկրտչյան Լ., Արևմտահայության ցեղասպանության աբդուլհամիդյան 

քաղաքականությունը 

http://www.armeniansgenocide.am/images/menus/299/L_Mkrtchyan.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հետադարձ կապի համար՝ 

էլեկտրոնային հասցե - info@armin.am 
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