
«ՍՓՅՈՒՌՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝  Հայագիտություն 

Ծրագրի՝  
 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝ 550.000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ հայագիտության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները`«Սփյուռքագիտություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի 

նպատակն է պատրաստել սփյուռքների վերաբերյալ ամբողջական և խորքային 

գիտատեսական գիտելիքներով և գիտավերլուծական ունակություններով օժտված 

մասնագետներ: 

Ուսանողներին տրվում են սփյուռքի և հարակից երևույթների վերաբերյալ 

ամբողջական գիտատեսական գիտելիքներ, հայկական և այլ սփյուռքների պատմության և 

ներկայի մասին խորքային գիտելիքներ, արդի շրջանում սփյուռքի դերի վերաբերյալ 

խորքային պատկերացումներ, սփյուռքագիտական հետազոտությունների իրականացման 

հմտություններ, սփյուռքի համայնքներում դաշտային հետազոտությունների անցկացման 

կարողություններ, սփյուռքագիտությանն առնչվող տարբեր գիտաճյուղերին բնորոշ 

մեթոդաբանության իմացություններ: 

Ուսանողներին տրամադրվում են նաև Հայկական սփյուռքի 

կազմակերպակառուցվածքային վիճակի վերաբերյալ համակարգային գիտելիքներ, 

հետազոտություններ կատարելու համար անհրաժեշտ տեսական և մեթոդական 

պատրաստություն:  

 

Կրթական վերջնարդյունքները` 

Ծրագրի ավարտին ուսանողներն ունակ կլինեն. 

 գիտակցել Սփյուռքագիտության միջգիտակարգային բնույթը և վերարտադրել 

Սփյուռքագիտության բլոկի գիտակարգերից յուրաքանչյուրի ընձեռած գիտելիքներն 

ու գիտատեսական մոտեցումները,  



 վերլուծել Սփյուռքի արդի փուլի զարգացումները և կանխատեսել Սփյուռքի 

որոշակի զարգացումներ, 

 օգտագործել ստացված գիտելիքները Սփյուռքի վերաբերյալ 

հետազոտություններում, 

 գնահատել Սփյուռքին առնչվող երևույթների առանձնահատկությունները, 

 կիրառել համակարգային մոտեցում հայկական Սփյուռքը ամբողջապես ճանաչելու 

առումով, 

 համադրել և հակադրել հայկական Սփյուռքին առնչվող իրողությունները այլ 

սփյուռքերի համանման իրողություններին` մատնանշելով ընդհանրություններն ու 

առանձնահատկությունները, 

 կատարել ծագումնաբանական և տիպաբանական համեմատություններ 

սփյուռքների միջև: 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները` 

Շրջանավարտները կրթությունը կարող են շարունակել Սփյուռքագիտությանն 

առնչվող մասնագիտություններով (պատմություն, Հայոց պատմություն, մշակույթ, 

միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն 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. 

 ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի 

գրասենյակ 

 ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության արտաքին կապերի և Սփյուռքի վարչություն 



 ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 

միգրացիոն ծառայություն 

 ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ 

 Հայաստանի ազգային արխիվ 

 

 

 

 Ընդունելության անցկացման ձևաչափը` բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

1. Սփյուռքագիտությունը որպես գիտակարգ. հետազոտության սկզբունքներ և 

մեթոդաբանություն: 

2. Գաղթաշխարհ և Սփյուռք. հասկացություններ: 

3. Հայկական Սփյուռքն արդի փուլում. աշխարհագրական և քանակական ցուցանիշներ: 

4. Հրեական սփյուռքի աշխարհագրությունը: 

5. Հունական սփյուռքի ընդհանուր նկարագիրը: 

6. Հայկական գաղթաշխարհի ձևավորումը: 

7. Հայկական գաղթաշխարհի պատմության հիմնական փուլերը: 

8. Հայության արտագաղթերն ու համախմբումը Կիլիկիայում և հարակից 

երկրամասերում 10-11-րդ դդ.: 

9. Հայկական արդի Սփյուռքը՝ Հայոց ցեղասպանության հետևանք: 

10. Հայկական արդի Սփյուռքի ձևավորման գործընթացը: 

11. Հայկական արդի Սփյուռքի պատմության պարբերացումը: 

12. Հայության կազմակերպման հիմնախնդիրը Սփյուռքում. «Հոգևոր Հայաստան»: 

13. Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունների պատմության պարբերացումը: 

14. Հայրենադարձություն և ներգաղթ հասկացությունները: 

15. Սփյուռքահայերի Մեծ հայրենադարձությունը: 

16. Համասփյուռքյան կազմակերպություններ. գործունեության նպատակներ և 

ուղղություններ: 

17. Հայկական Սփյուռքի լոբբիստական կազմակերպությունները: 

18. Հայկական Սփյուռքի կրթամշակութային կազմակերպությունները: 

19. Հայրենիք-Սփյուռք հարաբերությունները խորհրդային շրջանում. 

Սփյուռքահայության հետ մշակութային կապի կոմիտեի գործունեության հիմնական 

ուղղությունները: 

20. Հայապահպանության հիմնախնդիրը Սփյուռքում: 

21. ՀՀ-Սփյուռք հարաբերությունները արդի փուլում. սկզբունքներ և մեխանիզմներ: 

22. Հայրենիք-Սփյուռք առնչության խնդիրները 1991-2011 թթ.: 

23. Սփյուռքը և Հայոց Ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը: 

24. Ինքնակազմակերպման խնդիրները հայկական «նոր» սփյուռքում. Ռուսաստանի 

Դաշնության հայկական սփյուռքի օրինակը: 

25. Սփյուռքը ՀՀ արտաքին քաղաքականության մեջ. դերակատարության խնդիրներ: 

 

 

 

 

 

 



Գրականության ցանկ 

Հիմնական գրականություն 

 

1. «Հայ սփյուռք» հանրագիտարան, Ե., 2003: 

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

http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/images/menus/53/hay%20spyurq.pdf 

3. Եղիազարյան Ա. և այլք, Հայրենիք-սփյուռք հարաբերությունները 1918 թվականից մինչև 

մեր օրերը, Ե., 2017: 

http://publishing.ysu.am/files/Hayreniq_Spyurq_haraberutyunnery.pdf 

4. Հայ ժողովրդի պատմություն, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատ., Ե., 1976: 

http://serials.flib.sci.am/openreader/Hay%20joxovrdi%20patmutyun_%20h.3/book/content.ht

ml 

5. Шеффер Г., Диаспоры в мировой политике, "Диаспоры ", 2003, N. 1. 

http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/3019-3.shtml 

 

Օժանդակ գրականություն 

 

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

«Սփյուռքագիտություն. տեսության և պատմության հարցեր. Տարեգիրք», Ե., 2012: 

http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/images/menus/54/Hayreniq-spyurq1.pdf 

2. Թեոլեոլյան Խ., Ռուսահայ նոր սփյուռքի կազմավորման հնարավորությունը 

ժամանակակից սփյուռքագիտության տեսանկյունից, «Ռուսաստանի Դաշնության 

հայկական սփյուռքը», միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Ե., 2018: 

https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/05/Tololyan-Khachik-Rusahay-nor-spyurq.pdf 

3. Հայ համայնքը ԱՄՆ-ում, Ե., 2010: 

http://www.noravank.am/upload/pdf/USA_book.pdf 

4. Հայերն աշխարհում, Ե., 1995: 

http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/images/menus/51/Hayer.pdf 

5. Մելիքսեթյան Հ., Հայրենիք-Սփյուռք առնչությունները և հայրենադարձությունը /1920-

1980թթ./, Ե., 1985: 

http://tert.nla.am/archive/HAY%20GIRQ/Ardy/1981-2000/meliqsetyan_1985.pdf 

6. Մելքոնյան Էդ., Ներգաղթ, հայրենադարձություն, դիսկուրսիվ տերմինաբանությունը 

հայաստան-սփյուռք հարաբերություններում, Հայ գաղթականությունը և հայրենիք-

սփյուռք կապերը 1918-1985 թթ., միջազգային գիտաժողովի զեկուցումներ, Ե., 2011: 

http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/images/menus/345/melkonian-hodvats.pdf 

7. Նահապետյան, Կ., Ամերիկայի հայկական համագումարի կազմավորումը, 

նպատակներն ու կառուցվածքը. Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 1997, № 3: 

http://lraber.asj-oa.am/2379/1/1997-3(25).pdf 

http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/images/menus/53/hay%20spyurq.pdf
http://publishing.ysu.am/files/Hayreniq_Spyurq_haraberutyunnery.pdf
http://serials.flib.sci.am/openreader/Hay%20joxovrdi%20patmutyun_%20h.3/book/content.html
http://serials.flib.sci.am/openreader/Hay%20joxovrdi%20patmutyun_%20h.3/book/content.html
http://world.lib.ru/k/kim_german_nikolaewich/3019-3.shtml
http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/images/menus/54/Hayreniq-spyurq1.pdf
https://artsakhlib.am/wp-content/uploads/2019/05/Tololyan-Khachik-Rusahay-nor-spyurq.pdf
http://www.noravank.am/upload/pdf/USA_book.pdf
http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/images/menus/51/Hayer.pdf
http://tert.nla.am/archive/HAY%20GIRQ/Ardy/1981-2000/meliqsetyan_1985.pdf
http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/images/menus/345/melkonian-hodvats.pdf
http://lraber.asj-oa.am/2379/1/1997-3(25).pdf


8. Дятлов В., Мелконян Э., Армянская Диаспора: Очерки Социокультурной Типологии, Е., 

2009. 

http://c-i.am/other%20books/Armenian%20Diaspora/2009_Armyanslaya%20diaspora.pdf 

9. Cohen R., Global Diasporas: an introduction. Seattle: University of Washington Press, 1997. 

10. Sheffer G., Diaspora politics: at home abroad. New York, 2003. 

 

ԿԱՅՔԵՐ 

1. Գրահավաք, https://grahavak.blogspot.com/p/blog-page_22.html 

2. Հայ գիրք, http://haygirk.nla.am/cgi-bin/koha/ 

3. ԵՊՀ Հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի գրադարան 

(http://www.armin.am/am/Library-Books)-ի սփյուռքագիտական ենթակայք, 

http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/am/About-us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆակուլտետի հետ հետադարձ կապ հաստատելու համար գործող էլեկտրոնային հասցե՝ 

history@ysu.am 

armanyeghiazaryan@ysu.am 

 

http://c-i.am/other%20books/Armenian%20Diaspora/2009_Armyanslaya%20diaspora.pdf
https://grahavak.blogspot.com/p/blog-page_22.html
http://haygirk.nla.am/cgi-bin/koha/
http://www.armin.am/am/Library-Books)-ի
http://www.armeniandiaspora-am.armin.am/am/About-us
mailto:history@ysu.am
mailto:armanyeghiazaryan@ysu.am

