
«ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Պատմություն 

Ծրագրի՝ 
 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝ 550.000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Պատմության մագիստրոս 

 

«Համաշխարհային պատմություն» մագիստրոսական կրթական ծրագիրը նպատակ 

ունի․ 

 ուսանողներին տրամադրելու համաշխարհային պատմության, նրա տեսության, 

առանձին դարաշրջանների վերաբերյալ խորը և բազմակողմանի գիտելիքներ և 

իմացություն`ներկայացնելու և բացատրելու պատմության տարբեր շրջափուլերի 

հիմնական իրադարձությունները, զարգացումները, գնահատելու պատմական 

գործընթացների շարժիչ ուժերն ու դերակատարներին, 

 փոխանցելու հմտություններ և կարողություններ՝ դիտարկելու պատմական 

գործընթացները ընդլայն ըմբռնումերի համածիրում՝ լոկալ պատմություն, 

տարածաշրջանային պատմություն, գլոբալ պատմություն, 

 զարգացնելու ուանողների վերլուծական հմտությունները՝ բացահայտելու համար 

պատմական գործընթացների պատճառներն ու հետևանքները, ընդհանրություններն 

ու առաձնահատկությունները, քննության ենթարկելու, վերլուծելու և մեկնաբանելու 

համաշխարհային պատմության տեսությունները, 

 օժտելու ուսանողներին այնպիսի մասնագիտական գիտելիքներով ու 

կարողություններով, որոնք կիրառելի են գիտահետազոտական և 

գիտամանկավարժական ոլորտներում։ 

Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի․ 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 



 Ներկայացնելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերը՝ հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը,  

 Ձևակերպելու համաշխարհային պատմության տարբեր շրջափուլերի 

քաղաքակպրակտրթական հենքն իրենց ներքին կապերով և առնչություններով, 

 Բացահայտելու պատմության տարբեր դարաշրջանների ընդհանրություններն ու 

առանձնահատկությունները՝ տնտեսական, քաղաքական, մշակութային, կրոնական 

համատեքստում, սահմանելու դրանց քաղաքակրթական տիպաբանությունը, 

 Որոշելու խոշոր անհատականությունների և հասարակական խմբերի 

դերակատարությունը պատմության հեռանկարում, 

 Ներկայացնելու և քննարկելու պատմության վերաբերյալ տեսությունները, 

 Ճանաչելու պատմական զարգացման հիմնարար միտումները՝ հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը, ձևակերպելու դրանց հիմնավոր համակողմանի 

նկարագիրն ու մեկնությունը։ 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 Ընդհանրացնելու համաշխարհային պատմության ուսումնասիրման փորձը, 

ստեղծելու ֆայլեր, արխիվներ, տարբեր դարաշրջանների վերաբերյալ՝ օգտագործելի 

ինչպես հետազոտական, այնպես էլ մանկավարաժական աշխատանքի ընթացքում, 

 Կազմակերպելու գործնական պարապմունքներ համաշխարհային պատմության և 

հարակա մասնագիտությունների ներկայացուցիչների համար՝ բացատրելու անցյալի 

և ներկայի պատմական իրողությունները ըստ տարբեր գիտակարգերի արդյունքների,  

 Նախագծելու համաշխարհային պատմության վերաբերյալ տարբեր դիդակտիկ 

նյութեր՝ հոլովակներ, քարտեզների, վեբ-կայքեր և այլն։ 

 Մշակելու առաջարկությունների փաթեթ համաշխարհային պատմության խնդիրների 

ուսումնասիրման արդիական մեթոդների, գիտահետազոտական և 

գիտամանկավարժական տարասեռ մոտեցումների վերաբերյալ,  

 Կիրառելու համաշխարհայի պատմության մասնագիտական գիտելիքները արդի 

հումանիտար մտքի տարբեր բնագավառներում՝ միջազգային հարաբերություններ, 

քաղաքագիտություն, միջազգային իրավունք, համաշխարհային տնտեսություն, 

մշակութաբանություն, արվեստաբանություն և այլն։  

 Օգտագործելու հետազոտության արդյունքների մշակման և գիտական մամուլում 

հրապարակման, ինչպես նաև գիտական ակնարկների, ռեֆերատների, 

հաշվետվությունների և ելույթների ձևակերպման եղանակները, 

 Կիրառելու սկզբնաղբյուրների և մասնագիտական գրականության մշակման և 

ստացված արդյունքների վերլուծության ու ընդհանրացման մեթոդիկան։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ  



 Օգտագործելու մասնագիտության վերաբերյալ տարատեսակ աղբյուրներ 

(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ)  

 Վերլուծելու առկա գիտահետազոտական և մանկավարժական խնդիրները և 

գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,  

 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները, առաջարկելու նոր 

գաղափարներ,  

 Պատրաստելու զեկուցումներ, կատարելու հետազոտություններ՝ պահպանելով 

մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Կրթական ծրագիրի շրջանակում առաջարկվում են պարտադիր և կամընտրական 

հետևյալ առարկաները՝ 

 Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ 

 Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 

 Օտար լեզուներ (անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն) 

 Հասարակական կառույցներ և գաղափարախոսություններ (հին, միջին, նոր և 

նորագույն դարաշրջաններ) 

 Հայոց պատմության հիմնահարցեր 

 Մերձավոր և Միջին Արևելքի պատմության հիմնախնդիրներ․ պետական կարգ 

և գաղափարախոսություն 

 Անտիկ քաղաք-պետություն և արդիականություն 

 Անտիկ և միջնադարյան հասարակական մտքի պատմություն 

 Լուսավորականությունը և եվրոպական հանրույթը․ սոցիալական միջավայր և 

գաղափարախոսություն 

 Քաղաքակրթությունների տեսություն․ պատմություն և գրույթ 

 Ժողովրդագրական գործընթացները նոր և նորագույն դարաշրջաններում 

 Գաղութատիրությունը համաշխարհային պատմության մեջ 

 Ազգային ինովացիոն ծրագրերը նոր դարաշրջանի Եվրոպայում․ անգլիական, 

ֆրանսիական, գերմանական ուղիներ 

 ԱՄՆ պատմություն․ քաղաքական համակարգ, գաղափարախոսություն, 

միջազգային զարգացումներ 

 Բարեփոխումներն ու հեղափոխությունները Եվրոպայում (նոր և նորագույն 

դարաշրջաններ) 

 Խաղաղության գաղափարը համաշխարհային պատմության մեջ (նոր և 

նորագույն դարաշրջաններ) 

 Միջազգային կոնֆլիկտները և դրանց լուծումը նորագույն դարաշրջանում 

 Եվրամիության պատմություն  

 Համաշխարհայնացման արդի միտումները 



 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական դասընթացում 

Մագիստրանտներն իրենց մասնագիտական պրակտիկան անցնում են ՀՀ ԳԱԱ 

արևելագիտության և պատմության ինստիտուտներում, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Հին 

ձեռագրի գիտահետազոտական ինստիտուտում (Մատենադարանում)։ 

 Լավագույն շրջանավարտները հնարավորություն ունեն շարունակելու իրենց 

կրթությունը ասպիրանտուրայում։ 

 

 Ընդունելությունը կատարվում է բանավոր քննության ձևաչափով՝ ստորև 

ներկայացված հարցաշարի հիման վրա։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1. Եգիպտոսը նոր քաղաքակրթության ժամանակաշրջանում: 

2. Հին իրանական քաղաքակրթությունը: 

3. Հին հնդկական քաղաքակրթությունը: 

4. Հին չինական քաղաքակրթությունը: 

5. Միկենյան քաղաքակրթությունը: 

6. Արխաիկ քաղաքակրթությունը Հունաստանում: 

7. Սպարտա. կառույցը և գաղափարախոսությունը: 

8. Ժողովրդավարական Աթենքը. կառույցը, զարգացումը, 

գաղափարախոսությունը: 

9. Հելլենիզմ հասկացությունը և դրա սոցիալ-քաղաքական և 

գաղափարախոսական բովանդակությունը: 

10. Հանրապետական Հռոմի պետական-քաղաքական կառուցվածքը: 

11. Օգոստոսի պրինցիպատը. սոցիալական, իրավաքաղաքական կառույց և 

գաղափարախոսություն: 

12. Հռոմեական կայսրության ոսկեդարը` 1-2-րդ դդ., սոցիալական, 

իրավաքաղաքական կառույց, գաղափարախոսություն: 

13. Հռոմը դոմինատի դարաշրջանում. սոցիալական, իրավաքաղաքական կառույց և 

գաղափարախոսություն: 

14. Քրիստոնեական կրոնի առաջացումը և տարածումը: 

15. Հռոմեական կայսրության մասնատումն ու անկումը: 

ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Բյուզանդական կայսրությունը Հուստինիանոս I-ի օրոք: 

2. Բյուզանդիան Հայկական (Մակեդոնական) հարստության օրոք: 

3. Դասային միապետության առաջացումը Արևմտյան Եվրոպայում. Ֆրանսիա, 

Անգլիա, Գերմանիա: 

4. Իսլամի առաջացումը և խալիֆայության կազմավորումը: 

5. Խաչակրաց արշավանքները և նրանց պատմական նշանակությունը: 

6. Հարյուրամյա պատերազմը, պատճառները, ընթացքը, հետևանքները 

7. Աշխարհագրական հայտնագործությունների պատճառներն ու հետևանքները: 

8. Ռեֆորմացիոն գաղափարախոսության ձևավորումը Եվրոպայում /Գերմանիա, 

Շվեյցարիա/: 

9. Երեսնամյա պատերազմը: Վեստֆալյան համակարգի առաջացումը: 

ՆՈՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Անգլիան 17-րդ դարի առաջին կեսին. հեղափոխություն, հանրապետություն, 

պրոտեկտորատ: 



2. Արդյունաբերական քաղաքակրթության ձևավորումը և զարգացման առաջին 

շրջափուլը (17-րդ դ.-19-րդ դ. առաջին կես): 

3. Ֆրանսիական մեծ հեղափոխությունը. պատճառները, ընթացքը, հետևանքները: 

4. Հյուսիսամերիկյան գաղութների ազատագրական պայքարը և ԱՄՆ-ի 

կազմավորումը 

5. Ֆրանսիան Ն. Բոնապարտի կայսրության տարիներին. պատերազմներ, ներքին 

բարեփոխություններ: 

6. Վիեննայի վեհաժողովը (1814 - 1815 թթ.) և Սրբազան դաշինքի ստեղծումը: 

7. Իտալիայի միավորումը (1859 - 1871 թթ.): Ջուզեպպե Գարիբալդի: 

8. Ֆրանս-պրուսական  պատերազմը  (1870  -  1871  թթ.):  Գերմանական  

կայսրության 

9. ստեղծումը: Օտտո ֆոն Բիսմարկ: 

10. Առաջին աշխարհամարտը. պատճառները, ռազմաքաղաքական 

խմբավորումները, սկիզբը: 

11. Առաջին աշխարհամարտի ընթացքը, ավարտը, արդյունքները: 

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Փարիզի խաղաղության վեհաժողովը (1919-1920 թթ.):Վերսալ-Վաշինգտոնյան 

համակարգը: 

2. Ազգերի լիգայի ստեղծումը և գործունեությունը: 

3. Քաղաքացիական պատերազմը Ռուսաստանում (1918 - 1922 թթ.): Խորհրդային 

Միության ստեղծումը: 

4. Ֆաշիստական վարչակարգը Իտալիայում 1922-1939 թթ.: Բենիտո Մուսսոլինի: 

5. Նացիստական վարչակարգի հաստատումը Գերմանիայում (1933 թ.): Ադոլֆ 

Հիտլեր: 

6. ԱՄՆ-ը XX դ. 30-ական թթ.: Նախագահ Ֆ. Ռուզվելտի «Նոր կուրսը»: 

7. Երկրորդ աշխարհամարտը. պատճառները, ընթացքը, ավարտը: 

8. Միավորված ազգերի կազմակերպությունը. նպատակները, կառուցվածքը և 

խնդիրները: 

9. Սառը պատերազմը: ՆԱՏՕ-ի ռազմա-քաղաքական դաշինքի և Վարշավայի 

պայմանագրի կազմակերպության ստեղծումը: 

10. Խորհրդային Միության փլուզումը և սոցիալիզմի համաշխարհային համակարգի 

վերացումը: 

11. Եվրամիություն.կայացման պատմությունը, քաղաքական-տնտեսական 

բովանդակությունը, կառույցը և իրավական գործառույթները: 

12. Միաբևեռ աշխարհակարգի ձևավորումը 1990-ական թթ.: ԱՄՆ-ի միջազգային 

դիրքերի ամրապնդումը: 

 



Գրականության ցանկ 

 

1. Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների միջին դարերի պատմություն, դասագիրք, 

Երևան, 1973։ 

2. Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների նոր պատմություն, դասագիրք, Երևան, 1978։ 

3. Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների նորագույն պատմություն, մաս1 /1917-1945/, 

Երևան, 1982, հ. Երևան, 1985։ 

4. Հակոբյան Հ., Նորագույն պատմություն, Երևան, 1998։ 

5. Հին Հունաստանի պատմություն, դասագիրք, Երևան, 1982։ 

6. Մաշկին Ն.Մ., Հին Հռոմի պատմություն, Երևան, 1951։ 

7. Միջին դարերի պատմություն, հ. 1, դասագիրք,Երևան, 1975։ 

8. Միջին դարերի պատմություն, հ. 2, դասագիրք, Երևան, 1978։ 

9. Նոր պատմություն /1810-1918/, դասագիրք, Երևան, 1985 ։ 

10. Նորագույն պատմություն. 1918-1939, դասագիրք, 1983։ 

11. Նորագույն պատմություն. 1939-1973, դասագիրք, 1987։ 

12. История дипломатии.Т. 1,2, М. 1963. 

13. История древного Востока. Под. Пед. В.И. Кузищина, М., 2001․ 

14. История древного мира. Древний Восток. Т. 1, Двуречье, Минск,1998, А. Н. Бадик 

и др. 

15. История Европы, Т. 1, М., 1992․ 

16. Ковалев С. И., История Рима, Л. 1986․ 

17. Новая история. Т.1. /1640-1789/, учебник,М., 1964․ 

18. Новая история. Т.2. /1789-1870/, учебник,М., 1958․ 

19. Сергеев В. С., История древней Греции, М., 1963․ 
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