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Մասնագիտություն՝  Հայագիտություն  

Ծրագրի՝ 
 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝ 550.000 ՀՀ դրամ 

շնորհվող որակավորումը՝ Արվեստաբանության մագիստրոս 

 Ծրագրի նպատակները` «Հայագիտություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի 

նպատակն է ուսանողներին փոխանցել համապարփակ գիտելիքներ հայագիտության 

բաղկացուցիչ գիտակարգերից (պատմություն, լեզվաբանություն, գրականագիտություն, 

մշակութաբանություն և սփյուռքագիտություն)՝ ձևավորելով մանկավարժական կադրեր և 

կրթական գործիչներ ինչպես սփյուռքի, այնպես էլ ՀՀ կրթօջախների համար: 

 Խնդիր  է դրված ուսանողներին տրամադրել հայագիտության առանձին 

գիտակարգերի` արդի փուլի հիմնական նվաճումներին վերաբերող հիմնարար գիտելիքներ, 

նրանց շրջանում ձևավորել այդ գիտակարգերի հիմնախնդիրների վերաբերյալ ամբողջական 

ծանոթություն և պատկերացումներ, նրանց հաղորդել հետազոտություններ կատարելու 

համար անհրաժեշտ գիտատեսական և մեթոդական պատրաստություն: 

Կրթական վերջնարդյունքները`  

Ծրագրի ավարտին ուսանողները ունակ կլինեն. 

 գիտակցել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրին 

բնորոշ գիտելիքների համակարգման անհրաժեշտությունը, 

 որոշել հայագիտության համակարգի գիտակարգերից յուրաքանչյուրին 

պատկանող թեմատիկայի բնորոշ մեթոդական մոտեցումները, 

 մատնանշել հայագիտության ներկա փուլի զարգացման 

առանձնահատկությունները, 

 կիրառել միջգիտակարգային մոտեցման մեթոդաբանական 

առանձնահատկությունները, որ հնարավորություն կտա հայագիտության 

համակարգի մասնավոր գիտակարգերի հենքային գիտելիքներից անցում 

կատարել համակարգային գիտելիքների ասպարեզ: 

 



 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները`  

Շրջանավարտները կրթությունը կարող են շարունակել Հայագիտությանն առնչվող 

մասնագիտություններով (Հայոց պատմություն, մշակույթ, արվեստ, ազգագրություն, 

սփյուռքագիտություն, բանասիրություն և այլն) ասպիրանտուրայում: 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը՝  

Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է ընդհանուր, մասնագիտական և 

մասնագիտացման դասընթացների կրթամասերից։ Վերջինս պարունակում է ինչպես 

պարտադիր, այնպես էլ կամընտրական դասընթացներ։ Ընդհանուր կրթամասը ծառայում է 

մագիստրոսի որակավորման աստիճանի ընդհանուր հենքի (ընդհանրական գիտելիքներ և 

կարողություններ) ապահովմանը կամ համալրմանը, մասնագիտական կրթամասը կոչված է 

տվյալ մասնագիտության շրջանակներում ապահովելու պահանջվող ընդհանուր 

գիտելիքներն ու կարողությունները, իսկ մասնագիտացման կրթամասը ծրագրի 

անհատականացված ուսուցման մասն է, որը նախատեսված է զարգացնելու խորացված 

գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ մասնագիտության որևէ նեղ ասպարեզում։  

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը`  

Ուսանողները ուսումնական պրակտիկա կարող են անցնել հետևյալ վայրերում. 

 Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի ինստիտուտ Մատենադարան 

 ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ 

 Հայաստանի ազգային արխիվ 

 ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն 

 

 

 

Ընդունելության անցկացման ձևաչափը` բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

Հայոց պատմություն  

1. Հայոց հայրենիքը: 

2. Հայ ժողովրդի կազմավորումը: 

3. Տիգրան Մեծի տերությունը: 

4. Քրիստոնեության ընդունումը Հայաստանում որպես պետական կրոն: 

5. Վարդանանց պատերազմը: 

6. Աշոտ Ա Բագրատունին և հայոց թագավորության վերականգնումը:  

7. Լևոն Մեծ Ռուբինյան և Կիլիկիո հայոց թագավորության վերելքը:  

8. Հայաստանի առաջին հանրապետության կազմավորումը:  

9. Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ աշխարհամարտին:  

10. Արցախյան հիմնահարցի ծագումը:  

Հայկական Սփյուռք  

11. Հայկական գաղթաշխարհի պատմության փուլերը: 

12. Հայկական արդի Սփյուռքի ձևավորումը (1920-1930-ական թթ.): 

13. Հայկական արդի Սփյուռքը՝ Հայոց ցեղասպանության հետևանք: 

Հայ մշակույթ  

14. Նախաքրիստոնեական հայ մշակույթը: 

15. Հայ մշակույթի ոսկեդարը: 

16. Հայ փիլիսոփայական միտքը միջնադարում: 

17. Հայ մշակույթի վերելքը Բագրատունյաց շրջանում: 

18. Հայ պատմագրությունը 9-11-րդ դարերում: 

19. Հայկական մշակույթը 20-րդ դարում:  

Հայկական հարց և Հայոց ցեղասպանություն  

20. Հայկական հարցի ծագումը և էությունը: 

21. Հայոց ցեղասպանության թուրքական պետական քաղաքականության փուլերը: 

22. Հայության ինքնապաշտպանական կռիվները 1915 թ.: 

Հայոց լեզու  

23. Հայոց գրերի գյուտը: 

24. Հայոց լեզվի զարգացման փուլերը: 

25. Գրական արևմտահայերենի ձևավորումը: 

Հայ գրականություն  

26. Հայ միջնադարյան գրականությունը. Գրիգոր Նարեկացի, Նահապետ Քուչակ: 

27. Հայ գրականությունը և քաղաքական միտքը (19-րդ դ. վերջ և 20-րդ դ. սկիզբ): 

28. Հեթանոս շարժումը: 

29. Հայ գրական մտքի վերելքը 1960-1980-ական թթ.:  

30. Սփյուռքահայ գրականություն. Համաստեղ, Շահան Շահնուր: 
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2. Աղաբաբյան Ս., Արդի հայ գրականության պատմություն, հ. երկրորդ, Ե., 1993: 

3. Աճառյան Հր., Հայոց լեզվի պատմություն, մաս II, Ե., 1951: 
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6. Եղիազարյան Ա. և այլք, Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև 

մեր օրերը, Ե., 2017: 

7. Լեո, Երկերի ժողովածու, հ. 1, Ե., 1966, հ. 2, Ե., 1967, հ. 3, մաս 1, Ե., 1970: 

8. Խուրշուդյան Լ., Հայկական հարց (բովանդակությունը, ծագումը, պատմության 

հիմնական փուլերը), Ե., 1995. 

9. Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչները 5-18-րդ դարեր, Ե., 1976: 

10. «Հայ ժողովրդի պատմություն», ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., հ. I-III , Ե., 1971-1984: 

11. «Հայոց պատմություն» ակադեմիական բազմահատորյակ, հ. 1-4, Ե., 2010-2018: 

12. Հարությունյան Վ, Հայկական ճարտարապետության պատմություն, Ե., 1992: 

13. Մինասյան Է., Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմություն, ԵՊՀ հրատ., Եր., 

2013: 

14. Միքայելյան Գ., Կիլիկիայի հայկական պետության պատմություն, Ե., 2007: 

15. Կիրակոսյան Ջ., Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ, գիրք երկրորդ, Եր., 

1983: 

16. Սահակյան Ռ., Ցեղասպանության պատմությունից, Ե., 1990: 
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