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1. Մասնագիտության 

թվանիշը և անվանումը 

022201.00.6 Պատմություն 

2. Կրթական ծրագրի 

թվանիշը և անվանումը 

022201. 01.6 Պատմություն 

3. Շնորհվող 

որակավորումը 

Պատմության բակալավր 

4. Կրեդիտների քանակը 240 

5. Ուսումնառության 

լեզուն 

Հայերեն 

6. Ուսուցման ձևը Առկա 

7. Ուսումնառության 

ժամկետը 

2017-2022թթ. 

8. Կրթական ծրագրի ընդունելության պահանջները 

Պատմության բակալավր, «Պատմություն» մասնագիտության կրթական ծրագրի 

դիմորդը պետք է ունենա պետական նմուշի վկայական միջնակարգ (լրիվ) ընդհանուր 
կրթության, կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթության վկայական կամ 
բարձրագույն մասնագիտական կրթության դիպլոմ և հաջողությամբ հանձնած լինի 

քննություններ «Հայոց լեզու և գրականություն» (փոխանցվում է ատեստատից), 
«Հայոց պատմություն», «Համաշխարհային պատմություն» կամ «Օտար լեզու» 
առարկաներից:  
 

9. Կրթական ծրագրի  նպատակները 

Ծրագիրը նպատակաուղղված է պատմության բնագավառում բարձր որակավորում 

ունեցող կադրերի պատրաստմանը՝ կրթության, գիտության, ինչպես նաև այլ 
բնագավառներում աշխատանքային գործունեության համար:  
 Ծրագրի նպատակներն  են՝  

✔ ուսանողների մոտ ձևավորել և զարգացնել ընդհանրական և բուն 

մասնագիտական կոմպետենցիաներ, որոնք անհրաժեշտ են ապագայում 

մասնագիտական հաջող գործունեության, ինչպես նաև ուսումնառության հաջորդ 

փուլերում կրթությունը շարունակելու համար, 

✔ պատմական գիտությունների մեթոդաբանական և տեսական հիմքերի 
խորացված ուսումանսիրության կազմակերպում,  
✔ ինքնուրույն գիտահետազոտական գործունեության համար անհրաժեշտ 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորում, գիտականորեն հիմնավորված 
ուսուցման և գիտահետազոտական աշխատանքի ժամանակակից տեխնոլոգիաների 
յուրացում, 
✔ ուսանողների մոտ ինքնաքննադատության, ինքնակրթության, 

ինքնազարգացման անհրաժեշտության ձևավորում: 
 

10. Կրթական ծրագրի  կրթական վերջնարդյունքները 

Գիտելիքներ 

● պ

ատմագիտության բովանդակությունը, հիմնական փուլերը և զարգացման 

ուղղությունները, պատմության իմաստն ու նշանակությունը 

● հայոց պատմության ընթացքը, փուլերը, կարևորագույն իրադարձութունները, 
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Հայաստանի քաղաքական դրությունը պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում 

● համաշխարհային պատմության ընթացքը,  փուլերը, պատմական մտքի 

զարգացման հիմնական ուղղությունները 

● հայ ազատագրական շարժման նախադրյալները, ազգային-ազատագրական 

շարժման գաղափարախոսության սկզբնավորումը 

● պատմական առանձին ժամանակաշրջանի հիմնախնդիրները և դրանց 

վերաբերյալ ժամանակակից պատմագրության գնահատականները 

● ազգային և օտար հեղինակների` հայերի և Հայաստանի մասին 

երկասիրությունները, հայ իրականության մեջ աղբյուրագիտական գիտելիքների 

առաջացման, աստիճանական զարգացման և համակարգման սկզբունքները 

● պատմագիտական ուսումնասիրություններում պատմական սկզբնաղբյուրների 

դերն ու նշանակությունը, պատմական սկզբնաղբյուրների ներքին ու արտաքին 

քննադատության, նրանց պարունակած փաստերի վավերականության ստուգման 

մեթոդները: 

● համաշխարհային պատմական մտքի զարգացումը, պատմական առանձին 

դպրոցների և ուղղությունների ներկայացուցիչների պատմագիտական հայացքները և 

հիմնական գաղափարները 

● հնագիտության հիմնադրույթները, հնագիտական պեղումների պարբերացման 

ու պատմամշակութային գործընթացների տրամաբանությունը 

● Պատմական Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, նրա սահմանները, ռելեֆն 

ու ջրագրությունը, Հայկական լեռնաշխարհի տարածքում գոյություն ունեցած վարչա-

քաղաքական միավորների տարածքային ընդգրկումներն ու ներքին բաժանումները, 

Մեծ և Փոքր Հայքերի գավառական կազմը, Պատմական Հայաստանի 

պատմամշակութային նշանավոր վայրերը: 

● ազգագրական գիտության  ձևավորման ու զարգացման պատմությունը, 

տեսական, մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, աշխարհի բնակչության 

տեղաբաշխման ու էթնիկ կազմի առանձնահատկությունները, պատկերացում ունենա 

հայոց էթնոմշակութային ժառանգության և նրա առանձին ոլորտների մասին 

● հայ ազգագրության սկզբնաղբյուրները, ուսումնասիրության առարկան, 

մեթոդները, խնդիրները, զարգացման պատմությունը, հայոց ազգային կենցաղը, 

սովորույթներն ու ավանդույթները, ծեսն ու ծիսակարգը, վարվելակարգը և 

սովորութային իրավունքի ձևերը 

● պատմական օժանդակ առարկաների՝ հնագրագիտություն, սերնդաբանություն, 

պատմական չափագիտություն, տեքստաբանություն, ժամանակաբանություն, 

զինանաշանագիտություն, ֆալերիստիկա, դրամագիտություն, կնիքագիտություն, 

դրոշակագիտություն տեսական դրույթները: 

● հայ մշակույթի ձևավորման առանձնահատկությունները, զարգացման 

պատմական հիմնական շրջանները, ընդհանուր բնութագիրը, տարբեր 

ժամանակների մշակությաին հայտնի գործիչների ստեղծագործությունները, նրանց 

թողած ժառանգությունը: 

● Հայաստանի պատմական հուշարձանները, դրանց տեսակները, ձևավորման 

պատմությունը, ուսումնասիրման և պահպանության խնդիրները  

● հայ հասարակական մտքի և հասարակական-քաղաքական հոսանքների 

պատմությունը,  հայ պարբերական մամուլը և նրա գաղափարական 

ուղղվածությունը 

● հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման պատմությունը, նրանց 

քաղաքական ծրագրերը, նրանց գործունեության պատմությունը, նրանց դերը հայ 
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իրականության մեջ: 

● հայ եկեղեցու կազմավորման և զարգացման հիմնական փուլերը, հայ եկեղեցու 

դերը միջնադարյան հայ մշակույթի զարգացման և պահպանման գործում, 

կաթողիկոսական աթոռների և թեմերի գործունեության հիմնական ուղղությունները, 

հայ եկեղեցու դերը հայ ժողովրդի հասարակական-քաղաքական կյանքում և 

հայապահպանության գործում 

● հայաստանի հարակից երկրների պատմությունը, հայ-ադրբեջանական, հայ-

վրացական, հայ-թուրքական, հայ-իրանական հարաբերությունների ներկայիս 

մակարդակը, տարածքային խնդիրները, դերն ու նշանակությունը, որ ունեն հարևան 

երկրները տարածաշրջանային զարգացումներում ու միջազգային 

քաղաքականության մեջ, ղարաբաղյան հիմնահարցի շուրջ ընթացող 

բանակցությունները: 

● հին քաղաքակրթությունների տնտեսական, քաղաքական, մշակութային կյանքի 

առանձնահատկությունները 

● միջնադարյան հասարակության կառուցվածքը վերաբերյալ, Եվրոպայի 

ավատատիրական հասարակարգի զարգացման միտումները, միջնադարյան 

մշակույթի կառույցները և բովանդակությունը, հասարակության կյանքի վրա 

համաշխարհային կրոնների` քրիստոնեություն, իսլամ, բուդդայականություն, 

ազդեցությունը, միջնադարյան քաղաքակրթության աստիճանական քայքայումը և 

անցումը դեպի նոր արդյունաբերական հասարակության 

● արդյունաբերական հասարակության հասկացության բովանդակությունը, դրա 

կայացման պատմական ուղիների բազմազանությունը, հեղափոխական, 

խորհրդարանական, ռեֆորմիստական ուղիների բովանդակությունը, ներքին 

կառուցվածքը 

● Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրների պատմությունը, դրանց զարգացման 

հիմնական օրինաչափություններն ու առանձնահատկությունները, XX-XXI դարերում 

գերիշխող գաղափարախոսությունների էությունը: 

● ասիական և աֆրիկյան երկրների զարգացման հիմնական 

առանձնահատկությունները, տարածաշրջանային զարգացումները, Ասիայի և 

Աֆրիկայի  երկրների ունեցած դերն ու նշանակությունը տարածաշրջանային 

զարգացումներում ու միջազգային քաղաքականության մեջ, ասիական ու աֆրիկյան 

ժողովուրդների ավանդը համաշխարհային պատմության մեջ 

● Ռուսաստանի պատմության առանցքային հարցերը հնագույն ժամանակներից 

մինչ մեր օրերը, Ռուսաստանի դերը համաշխարհային պատմությունում և արդի 

աշխարհաքաղաքական գործընթացներում 

● արխիվագիտության կառուցվածքը, օբյեկտը, առարկան և մեթոդը, արխիվային 

գիտելիքների առաջացման պատմությունը, արխիվագիտությունը որպես ուրույն 

մասնագիտական և գիտատեսական ոլորտ 

● թանգարանագիտության կառուցվածքը, օբյեկտը, առարկան և մեթոդը, 

թանգարանագիտական գիտելիքների առաջացման պատմությունը 

● ՀՀ Սահմանադրության և իր բնագավառի օրենքները 

● սոցիալ-հումանիտար և տնտեսագիտական առարկաների հիմնական դրույթները 

● մարդու և հասարակության, մարդու և շրջակա միջավայրի հարաբերությունները 

կարգավորող վարվելաձևի կուլտուրայի էթիկական և իրավական նորմերը 

● կրթության դերը քաղաքակրթության զարգացման արդի ժամանակաշրջանում, 

կրթական դաշտի հիմնական ձևերը, աստիճանները և մակարդակները, 

ուսումնական գործընթացի մեթոդներն և մեթոդիկան 
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● մանկավարժական, հոգեբանական և մեթոդական նորմերը, դաստիարակության և 

ուսուցման հնարները 

● ժամանակակից փիլիսոփայական ուղղությունները, կեցության մասին գիտության 

հիմնադրույթները, նյութականի և վերացականի հասկացությունները, մատերիայի 

կազմակերպման ձևերը 

● տնտեսագիտության տեսության հիմնադրույթները, մակրո և միկրոտնտեսության 

օրենքները, անցումային շրջանի տնտեսության առանձնահատկությունները 

● ժամանակակից բնագիտության հիմնական սկզբունքները և հայեցակարգերը, 

բնապահպանական գլոբալ և տարածքային հիմնախնդիրները 

● քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ իրավիճակներում 

վարվելակերպի կանոնները 

 

Կարողություն 

● կոնկրետ տեսական գիտելիքների կիրառում պատմական իրողությունները 

հասկանալու համար 

● հայոց պատմության առանքային խնդիրները համադրելու կարողություն 

● ստացած գիտելիքների միջոցով համաշխարհային նորագույն քաղաքական 

զարգացումները հասկանալու կարողություն 

● պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները ընդհանուր տեսությունների, 

գաղափարների տեսանկյունից բացահայտելու կարողություն 

● հայ արդի սոցիալ-մշակութային գործընթացների ու միտումների վերաբերյալ 

վերլուծություններ կատարելու կարողություն 

● մշակութային արժեքների բազմացման, պահպանման ու փոխանցման 

գործընթացի հետ կապված սեփական հետազոտություններ կազմակերպելու 

կարողություն 

● տվյալ պատմական ժամանակաշրջանում նշանավոր գործիչների վարքն ու 

գործունեությունը վերլուծելու կարողություն 

● պատմական զարգացման փուլերն ու դրանց օրինաչափությունները 

համեմատելու կարողություն 

● պատմական անցյալի դեպքերն ու իրադարձությունները վերլուծելու, դրանց 

միջև ինքնուրույն եզրակացություններ, համեմատություններ, զուգահեռներ 

անցկացնելու կարողություն: 

● համադրել պատմագիտության մեջ առկա տարբեր ուղությունները, 

տեսությունները և փաստարկել սեփական դիրքորոշումը: 

● պատմության վերաբերյալ բազմաբնույթ գիտելիքների համակարգման  և 

տեսական վերլուծության կարողություն 

● պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները համակողմանի 

գնահատելու կարողություն 

● հասարակական կյանքի վրա համաշխարհային գործընթացների 

ազդեցությունը հասկանալու կարողություն 

● մասնագիտորեն ընկալել ժամանակակից աշխարհի սոցիալական, 

մշակութային, տնտեսական և քաղաքական զարգացման պայմանները, պատմական 

զարգացման կայուն միտումները 

● իր աշխատանքային գործունեությունը ՀՀ օրենսդրության հիման վրա 

կազմակերպելու կարողություն 

● գիտակցել իր մասնագիտության էությունն  ու սոցիալական նշանակությունը  

● ազատ կողմնորոշվել համաշխարհային քաղաքակրթությունների և 

հայրենական պատմության հրատապ ու հանգուցային հարցերի վերաբերյալ 
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ժամանակակից մոտեցումներում, տեսակետներում և պատկերացումներում 

● տեսական գիտելիքներն օգտագործել գործնական խնդիրներ լուծելու համար: 

● փոփոխվող սոցիալական իրականության և գիտության զարգացման 

ժամանակակից պայմաններում վերագնահատել կուտակված փորձն ու վերլուծել իր 

հնարավորությունները: 

● օգտագործելով նորագույն կրթական տեխնոլոգիաները ձեռք բերել նոր 

գիտելիքներ:  

● պետական լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն  

● տրամաբանորեն ճիշտ ձևակերպել գրավոր և բանավոր խոսքը, գիտական 

հիմունքներով կազմակերպել իր աշխատանքը 

● երկու օտար լեզվով հաղորդակցվելու կարողություն  

● միջմշակութային տարբերությունները և բազմազանությունները ընկալելու 

կարողություն  

● բարոյական պատասխանատվության կարողություն  

● թիմային աշխատանքի և համատեղ խնդիրներ լուծելու կարողություն  

● քննադատության և ինքնաքննադատության կարողություն  

● կազմակերպչական կարողություն  

● որոշումներ կայացնելու կարողություն  

● իր դիրքորոշումը փաստարկելու և ինքնուրույն հետևություններ անելու 

կարողություններ: 

 

Հմտություններ 

● պ

ատմության բնագավառում մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու 

հմտություններ  

● պատմական դեպքերի տրամաբանությունը, օրինաչափությունները, 

իրադարձությունների պատճառա-հետեվանքային կապը հասկանալու ունակություն:  

● պատմական սկզբնաղբյուրների վերաբերյալ բազմաբնույթ գիտելիքների 

համակարգում և տեսական վերլուծություն 

● պատմական աղբյուրներում առկա ինֆորմացիայի տարբեր ձևերը 

օգտագործելու հմտություն 

● սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ 

● պատմագիտական հետազոտություններ կատարելու ունակություններ 

● մասնագիտական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ  

● համակարգչային տարրական հմտություններ  

● տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և մշակման ունակություն, 

տեղեկույթը կառավարելու հմտություններ 

● օգտագործված գրականության և աղբյուրների  մատենագիտական 

նկարագրության հմտություններ: 

● միջանձնային գործնական հմտություններ  

11. Կրթական ծրագրի  ուսումնական պլանը 

Կցվում է 

12. Գնահատման ձևերը 

Ամփոփիչ, ձևավորող, բազմագործոնային 
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13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

«Պատմություն» մասնագիտությամբ բակալավրը բուհն ավարտելուց հետո կարող է 

զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները. 
✔ թանգարաններում` որպես գիտաշխատող 

✔ արխիվներում` որպես արխիվապահ 

✔ դպրոցներում՝ որպես պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ 

✔ քոլեջներում և ուսումնարաններում՝ որպես պատմության ուսուցիչ 
 

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

գրադարան, ընթերցասրահ, կահավորված լսարաններ, տեխնոլոգիապես հագեցած 

լսարաններ, համակարգիչներ, դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ, 

դասախոսական տեքստեր, մասնագիտական գրականություն, բառարաններ, 

հանրագիտարաններ, քարտեզներ, ամսագրեր, սկավառակներ, ֆիլմեր, սլայդեր, 

աուդիոդասախոսություններ, էլեկտրոնային ուսուցման հարթակներ 

15. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք 

օգտագործվել  են  ծրագիրը մշակելիս 

ՀՀ Կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 7-ի N 714 - Ն որոշմամբ հաստատված 

«Հայաստանի Հանրապետության որակավորումների ազգային շրջանակ»,  

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ  ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ  

«ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ» ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ 
 
«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ECTS 

ՀԵՆՔՈՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՊԼԱՆՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ, ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ, ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ (27.01.2022) 

 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ 
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (25.12.2018) 

 
ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐԴՐՄԱՆ, ՆԵՐԴՐՎԱԾ 
ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 

ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ (25.12.2018)   
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