
«ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝ Արևելագիտություն 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 
 Տևողությունը՝ 2 տարի 

 Ուսման վարձի չափը՝ 700.000 ՀՀ դրամ 
 Շնորհվող որակավորումը՝ Արևելագիտության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները. 

 ուսանողինտրամադրելթյուրքալեզու և հարակից տարածաշրջանների 

էթնոլեզվական, կրոնական արժեհամակարգային, աշխարհաքաղաքական, 

սոցիալ-մշակութային բնույթի գիտելիքներ և իմացություն։ 

 ձևավորել էթնոլեզվական, կրոնա-մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, 

քաղաքական բնագավառներում միջառարկայական գիտելիքները կիրառելու 

հմտություն՝ թյուրքալեզու և հարակից տարածաշրջանների զարգացման 

հիմնական միտումներն ուրվագծելու համար։ 

 ձևավորել գիտական, գիտամանկավարժական և մասնագիտական այլ 

բնագավառներում աշխատելու և տարբեր հետազոտությունների արդյունքների 

վերլուծություն կատարելու կարողություն: 

 ձևավորել թարգմանչական աշխատանք  (թուրքերեն գրավոր և բանավոր) 

կատարելու հմտություն: 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտականգիտելիքևիմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. վերարտադրել ժամանակակից թյուրքագիտության՝ որպես հումանիտար մի շարք 

դիսցիպլինների հետազոտական մոտեցումներն օրգանապես համակցող համարկված 



գիտության մեթոդաբանական հիմքերը, հայեցակարգերը, տարածաշրջանին առնչվող 

գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները. 

2. մատնանշել արևելագիտության ու թյուրքագիտության բնագավառի հիմնական 

դրույթները, տարածագոտու ընդհանուր պատմամշակութային, էթնիկ և սոցիոլեզվական 

պատմական ու ժամանակակից պատկերը, հումանիտար մտքի ուսումնասիրության 

ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները. 

3. ներկայացնել գիտամանկավարժական, թարգմանչական բնագավառներում 

տարաբնույթ ծրագրերի կիրառության առանձնահատկությունները. 

4. լուսաբանել թյուրքագիտությանը՝ որպես գիտության բնագավառ, որը նպաստում է 

միջմշակութային և ազգամիջյան հարաբերությունների ներդաշնակմանը՝ նախադեպերի 

քննության հենքի վրա. 

5. քննարկել թուրք-մուսուլմական մշակութային արեալի՝ միջգիտակարգային 

ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդոլոգիական մոտեցումները: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. կիրառել տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման 

համակարգչային հմտությունները. 

2. օգտագործել ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները թյուրքագիտության 

տարբեր բնագավառներում. 

3. ծավալել ինքնուրույն մասնագիտական (թարգմանչական) գործունեություն, ինչպես 

նաև որոշակի ղեկավարության ներքո իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ 

ակադեմիական ոլորտում. 

4. կատարել թիմային աշխատանք. 

5. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. տարբեր աղբյուրներից հայթայթել տեղեկատվություն և վերլուծել. 

2. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ. 

3. ձևակերպել  բանավոր և գրավոր խոսքը մայրենի և որևէ օտար լեզվով 

տրամաբանորեն ճիշտ, փաստարկված և հստակ. 

4. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

 

Շրջանավարտը կարող է կրթությունը շարունակել կրթության հաջորդ մակարդակում 

հասարակական և հումանիտար գիտությունների ոլորտում: 

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

Ծրագիրը բաղկացած է ընդհանուր, մասնագիտական պարտադիր և կամընտրական 

դասընթացներից: Մասնագիտական պարտադիր և կամընտրական դասընթացների 



բովանդակությունը վերաբերում է տարածաշրջանային արդի հիմնախնդիրների 

վերլուծության, լեզվաբանության և մշակութաբանության հիմնահարցերին:  

 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը  

 

Պրակտիկայի անցկացումը նախատեսվում է հետևյալ ձևերով. 

մագիստրատուրայի ուսումնական պլանով նախատեսված կազմակերպական ձևերով, 

այդ թվում՝ գիտամանկավարժական, և գիտահետազոտական, որոնց անցկացումը 

կազմակերպվելու է ամբիոնում, ֆակուլտետի և համալսարանի՝ հարակից 

մասնագիտություններով ծրագրեր իրականացնող ամբիոններում (Արաբագիտության, 

Իրանագիտության), ինչպես նաև Արտաքին գործերի նախարարությունում, 

Մատենադարանի Արաբատառ ձեռագրերի բաժնում, ԳԱԱ արևելագիտության 

ինստիտուտում և տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող վերլուծական 

կենտրոններում և ծառայություններում, Լրատվական գործակալությունում 

(Արմենպրես): 

 

 

 Ընդունելության անցկացման ձևաչափը՝ բանավոր 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

1. Թյուրքական ցեղերի ներթափանցումը Փոքր Ասիա. Փոքր Ասիայի Սելջուկյան 

պետությունը 

2. Օսմանյան պետության հիմնումը 

3.Մոնղոլական արշավանքները և դինաստիական պայքարը Օսմանյան կայսրությունում 

15-րդ դարի սկզբին 

4. Մեհմեթ 2-րդի գահակալումը և օսմանյան նվաճումները արևելքում ու արևմուտքում 

5. Օսմանյան կայսրությունը Սելիմ Առաջինի և Սուլեյման Քանունիի օրոք 

6. Օսմանյան կայսրության թուլացման նախանշանները 16-րդ դարի վերջին և 17-րդ 

դարի կեսերին 

7. Արևմտականացման գործընթացները Օսմանյան կայսրությունում 18-րդ դարի վերջին 

և բարեփոխումները. Սելիմ 3-րդ 

8. Թանզիմաթյան բարեփոխումները. Մահմութ 2-րդի և Աբդուլ Մեջիդ 1-ինի 

գահակալումը 

9. Ռուս-թուրքական պատերազմները 19-րդ դարի 2-րդ կեսին (Ղրիմ, 1877-1878 թթ.)  

10. «Նոր օսմաններ»-ի գործունեությունը և սահմանադրական շարժումը 

11. Աբդուլ Համիդ Երկրորդի գահակալումը, Զուլումի ռեժիմը 

12. Երիտթուրքական շարժման ձևավորումը և 1908 թ. հեղաշրջումը 

13. Օսմանյան կայսրությունը Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին 

14. Օսմանյան կայսրության փլուզում և քեմալական ազգայնամոլական շարժման 

հաղթանակը (1918-1922 թթ.)  

15. Թուրքիան Մուսթաֆա Քեմալի նախագահության տարիներին (1923-1938 թթ.). 

ավտորիտար վարչակարգի հաստատումը և ազգային քաղաքականությունը 

16. Թուրքիան Երկրորդ աշխարհամարտի շրջանում. Ներքին ու արտաքին քաղաքական 

վիճակը 

17. Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը Երկրորդ աշխարհամարտից հետո. 

Հայկական հարցի վերադարձը միջազգային քաղաքական օրակարգ 



18. Ժողովրդավարական կուսակցության կառավարման տարիները (1950-1960 թթ.). 

Իսլամի դերի բարձրացումը և քաղաքականացումը 

19. 1960 թ. մայիսի 27-ի ռազմական հեղաշրջումը և հետագազարգացումները 

20.1971 թ. մարտի 12-ի ռազմական միջամտությունը. Ահաբեկչության աճը 1970-ական 

թթ.  

21.1980-1990-ական թթ. սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների 

առանձնահատկությունները և քաղաքական վիճակը. ԹուրգութՕզալ 

22. Ջելալեդդին Ռումի. Կյանքը և ստեղծագործությունները 

23. Անատոլիական սուֆիական գրականություն. Յունուս Էմրե 

24. Նամըք Քեմալի կյանքն ու գրական գործունեությունը 

25. Սերվեթ-ի Ֆյունունի գործունեությունը. Թևֆիք Ֆիքրեթ 

26. Թյուրքականության գաղափարախոսությունը և Զիյա Գյոքալփը 

27. Սոցիալական թեմատիկան 20-րդ դարի առաջին կեսի թուրք գրականության մեջ. 

ՍաբահադդինԱլի 

28. Gastarbayter-ների թեմատիկան թուրք գրականության մեջ 

29. 20-րդ դարի թուրքական պոեզիայի առանձնահատկությունները. Նազըմ Հիքմեթ 

30. Պոստմոդեռնիզմի ուղղությունը թուրք գրականության մեջ. Օրհան Փամուք 

31. Հայկական թեմատիկան 20-րդ դարի թուրքական հուշագրական գրականության մեջ. 

Ֆեթհիյե Չեթին 

32. Հայկական թեմատիկան թուրքական պոստմոդեռնիստական գրականության մեջ. 

Էլիֆ Շաֆաք 

33. Ժամանակակից թուրքերենի տիպաբանական առանձնահատկությունները 

34. Թուրքերեն լեզվի զարգացման փուլերը 

35. Ժամանակակից թուրքերենի հնչյունական առանձնահատկությունները 

36. Թուրքերենի հոլովական համակարգը 

37. Բայի սեռը թուրքերենում 

38. Գոյականների կապակցության ձևերը 

39. Հետադրությունները թուրքերենում 



40. Dık և acak գործողությանանունները 
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