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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում․ 

 

Դասընթացի դերը 

«Արխիվագիտությունե դասընթացը կարևորվում է պատմության բնագավառում 

մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է բակալավրի 

կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ մասնագիտականե 

կրթամասում: 

     

      Դասընթացի տեղը  

«Արխիվագիտությունե առարկան պատկանում է պատմության օժանդակ 

կրթաբլոկի առարկաների թվին: Առարկայի ծրագիրը կազմված է բակալավրի 

հիմնական կրթական ծրագրով, ՎՊՀ–ում բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության պետական չափորոշիչներով կազմված ուսումնական պլաններին 

համապատասխան:  

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

 

2.1. Դասընթացի նպատակն է՝  

   Ուսանողին  գիտելիքներ տալ Արխիվային գործի վերաբերյալ: 

 Վերհանել արխիվային փաստաթղթերի դերը գիտահետազոտական 

աշխատանքներում,           ինչպես նաև պետական կառավարման և 

տնտեսության գործնական կարիքների լուծման խնդիրներում: 

  Ծանոթացնել արխիվային գործի կազմակերպման և ղեկավարման  

առանձնահատկություններին: 

 Արխիվագիտության զարգացման օրինաչափությունների վերաբերյալ 

գիտելիքների փոխանցում ուսանողներին: 

 Համեմատության և վերլուծելու ունակությունների ձեռքբերում 

ուսանողների կողմից: 

 



 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 

 Սովորեցնել արխիվային գործի տեսական հիմունքները: 

 Բացատրել  արխիվայի գործի կազմակերպման օրինաչափությունները: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական իրավիճակային խնդիրներով: 

 Հստակ պատկերացում կազմել հանրապետության արխիվային 

համակարգի, Հայաստանի ազգային արխիվի, արխիվային 

հաստատությունների գործառույթների վերաբերյալ: 

 Սովորեցնել ուսանողներին հետազոտել արխիվային փաստաթղթերը և 

կատարել համապատասխան վերլուծելություններ: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները   

«Արխիվագիտությունե դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է 

ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը «Պատմությունե 

մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրում ուսուցանվող՝ «Հայոց 

պատմությունե, «Հայոց պատմության աղբյուրագիտությունե, դասընթացներից: 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը 

 

«Արխիվագիտությունե դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 

ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

 

1. Իմանա Արխիվագիտության տեսական հիմունքները:  

2. Իմանա Արխիվագիտության ուսումնասիրման մեթոդական  հիմքները: 

3. Իմանա Արխիվագիտությունը, որպես ինքնուրույն մասնագիտական և 

գիտատեսական 

ոլորտ: 

4. Կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

5. Տիրապետի Արխիվագիտության հետազոտության մեթոդներին, 

6. Կարողանա Արխիվային գործի շրջանակներում կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ: 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 

Ա) Ընդհանրական կոմպետենցիաներ  

       Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 



   ԳԿ1  վերլուծման և համադրման ունակություն, 

    ԳԿ2  կազմակերպման և պլանավորման ունակություն, 

    ԳԿ3  հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ, 

    ԳԿ8  տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն (տարբեր աղբյուրներից 

տեղեկատվություն 

     գտնելու և վերլուծելու ունակություն):  

 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն: 

 

Բ) Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

    

 ԱԿ1 դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն, 

       ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

    ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի 

     իմացություն, 

    ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

    ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին:  

 

5.  Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների․ 

 

«Արխիվագիտությունե դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքները և հմտությունները 

շրջանավարտը կարող է կիրառել և աշխատել արխիվում, գիտական աշխատանքում 

օգտվել և համեմատել, ինչպես արխիվային, այնպես էլ մամուլում և գիտական 

գրականությունում եղած տեղեկությունները, կկարողանա արխիվային 

փաստաթղթերում պարունակող  

տեղեկությունները կարևորը երկրորդականից տարբերել: 

  
 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 

 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
3 կրեդիտ/90 ժամ 3 կրեդիտ/90 ժամ 

   



Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ Ժամաքանակ 

Դասախոսություն 20 4 

Սեմինար պարապմունք 16 4 

Ինքնուրույն աշխատանք 54 82 

Ընդամենը 90 90 

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

Ստուգարք Ստուգարք 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները․  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն 

կառուցված, հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է 

ուսանողին տալ համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, 

մեկնաբանում է թեմայի առավել կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային 

հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի 

ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել գիտական գրականության 

ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ պարապմունքների և ինքնուրույն 

կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը պետք է խթանի ուսանողի 

ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի նրանց 

ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Սեմինար պարապմունքները խմբային պարապմունքների հիմնական 

տեսակներից է, որի ընթացքում ուսանողը սովորում է բանավոր շարադրել 

նյութը, պաշտպանել իր տեսակետները և եզրահանգումները: Սեմինարի ըն-

թացքում ուսանողները քննարկում, պատասխանում են թեման, ինքնուրույն 

աշխատանքները, որոնք հանձնարարել է դասախոսը:  

Սեմինարին պատրաստվելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հիմնական 

և լրացուցիչ գրականություն տվյալ թեմայով: Գրականության 

ուսումնասիրությունից և համառոտագրումից հետո պետք է կազմել պլան` 



բանավոր պատասխանի համար, ապա մտածել ելույթի բովանդակության 

հարցադրումների և պատասխանների մասին: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթո-

դական ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են՝ 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխ-

նոլոգիաները կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` հա-

մացանցում անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնման համար, երկխո-

սություն համացանցում, թեմատիկ ցանցային էջերի օգտագործում: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝ դասախոսություն-երկխոսություն, 

դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, սեմինար-բանավեճ, 

անհատական աշխատանք։ 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են՝ մտքերի  քարտեզագրում,  իրադրությունների 

վերլուծություն, հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության 

ներկայացում։ 

 

 

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական 

աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ 

տեսակների 
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1.  Արխիվագիտություն առարկան և Արխիվագիտության հիմնական հասկացությունները 2   

2.  Արխիվների պատմական զարգացումը Հայաստանում /սկսած հնագույն ժամանակներից մինչև մեր 

օրերը/, արխիվների  սոցիալ-պատմական դերը, արխիվների միջազգային համագործակցությունը    

2 2  

3 Արխիվային գործի ներկա վիճակը, Հայաստանի և Սփյուռքի արխիվների համատեղ աշխատանքը 2 2  

4 Արխիվների և ձեռագրերի բաժինները գրադարաններում և թանգարաններում: Երևանի Մաշտոցի 

անվան Մատենադարանի արխիվային ֆոնդերը 

2 2  

5  

Արխիվների խնդիրներն ու   գործառույթները, արխիվների համալրումը և հաշվառումը 

2 2  

6 Արխիվային փաստաթղթերի պահպանության ապահովումը, և փաստաթղթերի գիտական և գործ-

նական  արժեքի  փորձաքննությունը 

2 2  

7 Փաստաթղթերի դասակարգումը և արխիվային  գիտատեղեկատու ապարատի ստեղծումը, արխի-

վային փաստաթղթերի օգտագործման կազմակերպումը 

 2  

8 Կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթեր.  դրանց համալրումը և օգտագործումը   2       2  

9 Գերատեսչական արխիվներ   2   



10 Պետական արխիվներում հետազոտողների  աշխատանքի կանոնները  2   

11 Մարքեթինգը արխիվներում: Տեղեկատվական  մարքեթինգ,վճարովի ծառայությունները 

արխիվներում   

2 2  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20 16  

 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Ամիրյան Ս., Արխիվագիտություն /դասագիրք/                 Երևան 2018 

2. Փաշայան Ա., Կավե սալիկներից մինչև թուղթ Երևան 2007.- Արևիկ հրատ.: 
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12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

Հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն 

1. Արխիվագիտություն առարկան և Ար-

խիվագիտության հիմնական հասկա-

ցությունները 

Ի՞նչ կլիներ մարդկության վիճակն առանց 

գրի, դարերի ապրումներն ու իրողություննե-

րը, ծանոթություններն ու գիտությունները 

հօդս կցնդեին` առանց ապագա սերունդնե-

րի սեփականություն դառնալու: 

 

2 

 

(ՊԳ)1 

(ՊԳ)3 

(ԼԳ)2 

2. Արխիվների պատմական զարգացումը 

Հայաստանում /սկսած հնագույն ժամա-

նակներից մինչև մեր օրերը/, 

արխիվների  սոցիալ-պատմական դերը, 

արխիվների միջազգային 

համագործակցությունը    

Բացատրե՛լ, թե մինչև ներկա արխիվի 

ստեղծումը որտե՞ղ և ինչպե՞ս են 

պահպանվել փաստաթղթերը:  

Ծանոթացնե՛լ, Եգիպտական գրին, որը սո-

վորեցին կարդալ միայն 19-րդ դարի 20-ա-

կան թվականներին`հիմնականում ֆրան-

սիացի գիտնական Ֆրանսուա Շամպոլեոնի 

շնորհիվ:  

 

2 

 

(ՊԳ)3 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)5 

(ԼԳ)1 

(ԼԳ)2 

(ԼԳ)3 

 

 

3 Արխիվային գործի ներկա վիճակը, Հա-

յաստանի և Սփյուռքի արխիվների հա-

մատեղ աշխատանքը 

Ծանոթացնել էլեկտրոնային 

փաստաթղթերին: 

2 

 

 

(ՊԳ)3 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)7 

4 Արխիվների և ձեռագրերի բաժինները 

գրադարաններում և թանգարաններում: 

Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենա-

դարանի արխիվային ֆոնդերը 

Մեծ քանակությամբ հայերեն արխիվային 

փաստաթղթեր կան Երուսաղեմի պատ-

րիարքարանի արխիվում, Վենետիկի և 

Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության ար-

խիվներում,Փարիզի Ազգային և Սորբոնի 

համալսարանի գրադարաններում, Լեհաս-

տանի արխիվներում, Բուլղարիայի և ԱՄՆ-ի 

գրադարաններում և արխիվներում:  

 

2 

 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)7 

 



5 Արխիվների խնդիրներն ու   գործա-

ռույթները, արխիվների համալրումը և 

հաշվառումը 

Ծանոթացնել պետական արխիվների  գոր-

ծառույթներին, որոնց թվում հիմնականը 

հանդիսանում են` համալրումը, պահպա-

նության ապահովումը և փաստաթղթային 

նյութերի հաշվառումը, փաստաթղթային 

նյութերի գիտական և պրակտիկ արժեքի 

էքսպերտիզան: 

 

2 

(ՊԳ)3 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)5 

(ԼԳ)5 

 

 

6 Արխիվային փաստաթղթերի պահպա-

նության ապահովումը, և փաստաթղթե-

րի գիտական և գործնական  արժեքի  

փորձաքննությունը 

Ծանոթացնել փաստաթղթերի 

պահպանությանը, դրանցից հիմնականներն 

են արխիվապահոցների կառուցումը`օդա-

փոխիչ և այլ սարքավորումներով, որը ապա-

հովում է պահպանության ընդունելի՝ ջեր-

մախոնավության ռեժիմ: 

 

2 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)4 

(ԼԳ)6 

 

7 Կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթեր.  դրանց 

համալրումը և օգտագործումը   

Այդ հարցը կարևոր է նաև արխիվի աշխա-

տողների համար,քանի որ մշտական պահ-

պանման համար փաստաթղթերի ընտրութ-

յան ընթացքում միշտ չէ, որ արխիվի աշխա-

տողը տեսնում է մեկ փաստաթղթի փոխա-

դարձ կապը մյուսի հետ: 

 

2 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)4 

 

8 Գերատեսչական արխիվներ Այդ արխիվներում տեղի է ունենում փաս-

տաթղթերի կենտրոնացման սկզբնական 

պրոցեսը`առանձնացվում է փաստաթղթե-

րի առավել արժեքավոր մասը և առաջա-

նում է արխիվային ֆոնդ: 

 

2 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)4 

9 Պետական արխիվներում հետազո-

տողների  աշխատանքի կանոնները 

Բացատրել արխիվից օգտվելու կարգը։ 2 (ՊԳ)4 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)4 

10 Մարքեթինգը արխիվներում: Տեղե-

կատվական  մարքեթինգ,վճարովի ծա-

ռայությունները արխիվներում   

Ծանոթացնել արխիվային փաստաթղթերից 

օգտվելու կարգը և գնացուցակը; 

2 (ՊԳ)4 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)4 

 

 

 



12.2 Սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

Հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն 

1. Արխիվների պատմական զարգացումը 

Հայաստանում /սկսած հնագույն ժա-

մանակներից մինչև մեր օրերը/, 

արխիվների  սոցիալ-պատմական դե-

րը, արխիվների միջազգային 

համագործակցությունը    

Արխիվները ,որպես պե-

տության և մշակույթի տար-

րերից մեկը,անհրաժեշտ է 

ուսումնասիրել` կապված 

հասարակական, քաղաքա-

կան կարգերի փոփոխութ-

յունների հետ այն հասարա-

կարգից սկսած, որում առա-

ջացել են պետությունը և գի-

րը, այսինքն` ստրկատի-

րության հասարակարգից: 

 

2 

 

ավանդական 

հարցում 

 

(ՊԳ)3 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)5 

(ԼԳ)1 

(ԼԳ)2 

(ԼԳ)3 

 

2. Արխիվային գործի ներկա վիճակը, Հա-

յաստանի և Սփյուռքի արխիվների հա-

մատեղ աշխատանքը 

Այսօր աշխարհում էլեկտրո-

նային նորագույն տեխնիկա-

յի և արխիվային աշխատան-

քի ավանդական մեթոդնե-

րում նրա կիրառման հնա-

րավորությունների նկատ-

մամբ առաջացած լայն հե-

տաքրքրությունն ունի իր 

պատճառները: 

 

2 

ավանդական 

հարցում 

 

(ՊԳ)3 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)7 

3․ Արխիվների և ձեռագրերի բաժինները 

գրադարաններում և 

թանգարաններում: Երևանի Մաշտոցի 

անվան Մատենադարանի արխիվային 

ֆոնդերը 

Աշխարհի տարբեր հավա-

քածուներում պահպանվել է 

մոտ 30000 հայերեն ձեռա-

գիր: Դրանցից ամենախո-

շորն է Երևանի Մատենադա-

րանը: 

 

2 

ավանդական 

հարցում 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)7 

 

4․ Արխիվների խնդիրներն ու   գործա-

ռույթները, արխիվների համալրումը և 

հաշվառումը 

Պետական արխիվները սահ-

մանվում են որպես գիտա-

հետազոտական հիմնարկ-

 

2 

ավանդական 

հարցում 

(ՊԳ)3 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)5 



ներ,որոնց խնդիրն է արխի-

վային բնագավառում պրակ-

տիկ և տեսական գործու-

նեությունը: 

(ԼԳ)5 

5․ Արխիվային փաստաթղթերի պահպա-

նության ապահովումը, և փաստաթղ-

թերի գիտական և գործնական  արժեքի  

փորձաքննությունը 

Արխիվապահոցների կառու-

ցումը`օդափոխիչ և այլ սար-

քավորումներով,որը ապա-

հովում է պահպանության 

ընդունելի ջերմա-խոնա-

վության ռեժիմ: 

 

2 

ավանդական 

հարցում 

(ՊԳ)1 

(ՊԳ)5 

(ԼԳ)6 

6․ Փաստաթղթերի դասակարգումը և ար-

խիվային  գիտատեղեկատու ապարա-

տի ստեղծումը, արխիվային փաս-

տաթղթերի օգտագործման կազմակեր-

պումը 

Արխիվապահոցների կառու-

ցումը`օդափոխիչ և այլ սար-

քավորումներով,որը ապա-

հովում է պահպանության 

ընդունելի ջերմա-խոնա-

վության ռեժիմ: 

 

2 

ավանդական 

հարցում 

(ՊԳ)1 

(ՊԳ)5 

(ԼԳ)6 

7․ Կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթեր.  

դրանց համալրումը և օգտագործումը   

Ինչպես հայտնի է, ապագայի 

պատմական և հասարակա-

կան գիտությունների համար 

շատ կարևոր է կինո-ֆոտո-

ֆոնո փաստաթղթերի նշա-

նակությունը: 

                                                                        

2 

ավանդական 

հարցում 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)4 

 

8․ Մարքեթինգը արխիվներում: Տեղե-

կատվական  մարքեթինգ,վճարովի 

ծառայությունները արխիվներում   

Ժամանակի թելադրանքով 

արխիվների կյանքում աս-

տիճանաբար ներմուծվեց և 

վավերացվեց արխիվային 

գործունեության մի նոր ո-

լորտ` արխիվային մարքե-

թինգը:  Մարքեթինգի ուղ-

ղություններից մեկը հանդի-

սանում է համաշխարհային 

շուկայում հետադարձ 

փաստաթղթային ինֆորմա-

ցիայի տեղեկատվական ծա-

ռայությունների և պահան-

ջարկի գների ուսումնասի-

րումը: 

 

2 

ավանդական 

հարցում 

 

 

(ՊԳ)4 

(ՊԳ)2 

(ԼԳ)4 



 

12․3 Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն 

1. Հայաստանի ազգային 

արխիվի տեղեկատու-

որոնողական միջոցների 

կատարելագործումը և 

էլեկտրոնային շտեմարանի 

ստեղծումը 

Ներկայացնե՛լ ազգային 

արխիվի տեղեկատու-

որոնողական միջոցների 

կատարելագործումը։ 

            

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

2. Փաստաթղթեր 

անձնակազմի վերաբերյալ, 

դրանց ընտրության և 

պահպանության 

ապահովման 

հիմնախնդիրները և 

լուծման ուղղիները 

Ներկայացնե՛լ այժմ 

փաստաթղթերի 

պահպանության 

ապահովման 

հիմնախնդիրները։ 

              

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

3. Շվեյցարիայի արխիվային 

կառույցի համակարգը 

 

Ներկայացնե՛լ 

Շվեյցարիայի 

արխիվային կառույցի 

անցած ուղին։ 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում  

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

4. Մատենադարանի 

արխիվային հավաքածուի 

վերլուծությունը 

Ուսումնասիրե՛լ  

Մատենադարանի 

արխիվային 

փաստաթղթերի  

վերլուծությունը։ 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում  

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 



5․ 

 

 

Արխիվային գործի 

հիմնադիրը՝ Խաչիկ 

Սամվելյան 

Ներկայացնե՛լ 

Արխիվային գործում 

Խաչիկ Սամվելյանի 

ունեցած ներդրումը։  

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

          (ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 2 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

 

6․ 

Ֆրանսիայի պետական 

արխիվի ծառայությունը 

Ներկայացնե՛լ  

Ֆրանսիայի պետական 

արխիվի 

ծառայությունները, և 

համեմատե՛լ 

Հայաստանի պետական 

արխիվի 

ծառայությունների հետ։ 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

(ԼԳ) 8 

7․ 

 

ԱՄՆ-ի ազգային արխիվն 

ու փաստաթղթերի 

վարչությունը 

Ներկայացնե՛լ ԱՄՆ-ի 

ազգային արխիվի ու 

փաստաթղթերի 

վարչության 

ծառայությունները, և 

համեմատե՛լ 

Հայաստանի Ազգային 

արխիվի 

ծառայությունների հետ։ 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

8․ 

 

Արխիվային գործն ԱՄՆ-

ում 

Ներկայացնե՛լ, թե 

ինչպես է 

կազմակերպվում 

Արխիվային գործն 

ԱՄՆ-ում։ 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 



9․ 

 

Արխիվային ֆոնդի 

պատմական տեղեկանքի 

կազմման մեթոդիկայի 

մասին 

Ներկայացնե՛լ, թե ի՞նչ 

մեթոդիկայով է 

կազմվում արխիվային 

ֆոնդի պատմական 

տեղեկանքը։ 

 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

10․ 

 

Արխիվային գործը 

Եվրոպական խորհրդի 

արևմտաեվրոպական 

երկրներում 

Ներկայացնե՛լ 

Եվրոպական խորհրդի 

արևմտաեվրոպական 

երկրների Արխիվային 

գործը և համեմատե՛լ 

Հայաստանի 

Արխիվային գործի 

կազմակերպման հետ։ 

 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

(ԼԳ) 10 

11․ 

 

Հին Եգիպտոսի 

արխիվները 

Ներկայացնե՛լ Հին 

Եգիպտոսի Արխիվային 

գործը, և  եգիպտական 

գիրը, որը սովորեցին 

կարդալ միայն 19-րդ -

դարի 20-ական թվա-

կաններին`հիմնակա-

նում ֆրանսիացի գիտ-

նական Ֆրանսուա Շամ-

պոլեոնի շնորհիվ: 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

(ԼԳ)9 

12․ Արխիվային գործի 

պատմությունը 

Հոլանդիայում և 

Բելգիայում 18-19-րդ 

դարերում 

Ներկայացնե՛լ․ և 

համեմատե՛լ 

Հոլանդիայի և Բելգիայի 

Արխիվային գործի 

պատմությունը 18-19-րդ 

դարերում։ 

 

Ինքնուրույն 

աշխատանք 

համացանցում 

ուսումնական 

տարվա 

ընթացքում 

⁄1-ին՝ 8-րդ 

շաբաթ, 

2-րդ՝ 16-րդ 

շաբաթ ⁄ 

ինքնուրույն աշխատանք 

համացանցում, զեկույց 

 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 1 

(ՀՏՊ)/ (ԷԱ) 3 

 

 

 

 

 



13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում 

 

Ռեսուրսի անվանումը Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության դեպքում) 

Համացանց Գրադարան, գիտական կաբինետ, դասախոսական նյութեր 

Էլեկտրոնային գրադարան Գրադարան, պատմության կաբինետ 

 



 

  14.  Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի 

ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոնային 

համակարգ, որի կիրառման հիմնական նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, ապահովել 

գիտելիքների համակողմանի ստուգում, խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,  

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ ստուգումների 

(ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական գործընթացի այլ բաղադրիչների 

հաշվառում հետադարձ կապի արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի 

նպաստ ուսումնառության գործընթացի բարելավման:  

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն գործող կարգի։ 

 

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի գնահատում 

դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր,  

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ ստուգումների 

միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր,  

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) հաշվառում և 

գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր,  

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ առաջադրանքների 

կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում 

(ընթացիկ քննություններ կամ ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 

միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված բաղադրիչների 

արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար գնահատականի ձևավորում՝ 

առավելագույնը գումարային 100 միավոր։ 

 

14.1  Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

   Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքով։  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում ուսումնական 

նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և մյուս բաղադրիչների 

գնահատումների արդյունքներով: 

 

 

14.2  Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

1. Արխիվագիտություն առարկան, հիմնական հասկացությունները: 

2. Արխիվների առաջացումը  Հին աշխարհում և Հին Հայաստանում: 

3. Արխիվային գործը միջնադարյան Հայաստանում և նոր ժամանակներում: 

4. Արխիվային գործը Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունում: 

5. Արխիվային գործը Խորհրդային Հայաստանում: 

6.Արխիվային գործը Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում: 

7. Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդը: 

8. Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի փաստաթղթերի համալրումը: 

9. Փաստաթղթերի արժեքավորման փորձաքննությունը: 

10. Փաստաթղթերի հաշվառումն ու պահպանությունը արխիվներում: 

11. Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի գիտատեղեկատու համակարգը: 

12. Արխիվային փաստաթղթերի օգտագործումը: 

13. Միջազգային համագործակցությունը արխիվային գործի բնագավառում: 



14. Կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթեր.  դրանց համալրումը և օգտագործումը: 

15. Գերատեսչական արխիվներ: 

16.  Պետական արխիվներում հետազոտողների  աշխատանքի կանոնները: 

17. Մարքեթինգը արխիվներում: 

 

Ա) (1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 8-րդ շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված հարցերը.⁄թեմաները 

 1. Արխիվագիտություն առարկան, հիմնական հասկացությունները: 

 2. Արխիվների առաջացումը  Հին աշխարհում և Հին Հայաստանում: 

 3. Արխիվային գործը միջնադարյան Հայաստանում և նոր ժամանակներում: 

 4. Արխիվային գործը Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունում: 

 5. Արխիվային գործը Խորհրդային Հայաստանում: 

 6.Արխիվային գործը Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունում: 

 7. Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդը: 

 8. Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի փաստաթղթերի համալրումը: 

  

Բ) (2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 16-րդ շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված հարցերը.⁄թեմաները 

 1. Փաստաթղթերի արժեքավորման փորձաքննությունը: 

 2. Փաստաթղթերի հաշվառումն ու պահպանությունը արխիվներում: 

 3. Հայաստանի ազգային արխիվային ֆոնդի գիտատեղեկատու համակարգը: 

 4. Արխիվային փաստաթղթերի օգտագործումը: 

 5. Միջազգային համագործակցությունը արխիվային գործի բնագավառում: 

 6. Կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթեր.  դրանց համալրումը և օգտագործումը: 

 7. Գերատեսչական արխիվներ: 

 8.  Պետական արխիվներում հետազոտողների  աշխատանքի կանոնները: 

 9. Մարքեթինգը արխիվներում: 

 

 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆե 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՐ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝                     022201․00․6 Պատմություն                                                                                                                         

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝                        022201․01․6-  Պատմություն                                            
                                                                                                                                                      /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան`                            բակալավր 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 

 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/Բ-045   ԱՐԽԻՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային Դասախոսություն 20 

Սեմինար 16 

 Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

«Արխիվագիտությունե առարկայի դասավանդումը նպատակ   ունի  ուսանողին  

գիտելիքներ տալ Արխիվային գործի վերաբերյալ, վերհանել արխիվային 

փաստաթղթերի դերը գիտահետազոտական աշխատանքներում, ինչպես նաև 

պետական կառավարման և տնտեսության գործնական կարիքների լուծման 

խնդիրներում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք- Ուսանողը կունենա գիտելիքների Արխիվային գործի կազմակերպման 

մասին, կունենա պատկերացում հանրապետությունում արխիվային 

հաստատությունների գործառույթների վերաբերյալ: 
Հմտություն- Արխիվային գործի վերաբերյալ ձեռք բերած տեսական գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու հմտություն: 

Կարողունակություն- Ձեռք բերած գիտելիքները թույլ կտան թե՛ ուսման, թե՛ 

հետագա տարիներին գիտահետազոտական, կամ ընթացիկ կենսական 

աշխատանքներ իրականացնելիս լավագույնս օգտվելու արխիվներում 

ստեղծված փաստաթղթերի վերաբերյալ գիտա-տեղեկատու ապարատից և 

փաստաթղթերի որոնողական համակարգերից: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Արխիվագիտություն առարկան և Արխիվագիտության հիմնական հաս-

կացությունները: 

Թեմա 2 Արխիվների պատմական զարգացումը Հայաստանում /սկսած հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը/, արխիվների  սոցիալ-պատմական դերը, 

արխիվների միջազգային համագործակցությունը:    

Թեմա 3 Արխիվային գործի ներկա վիճակը, Հայաստանի և Սփյուռքի արխիվնե-

րի համատեղ աշխատանքը 

Թեմա 4 Արխիվների և ձեռագրերի բաժինները գրադարաններում և 

թանգարաններում: Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանի արխիվային 

ֆոնդերը 

Թեմա 5 Արխիվների խնդիրներն ու   գործառույթները, արխիվների համալրումը 

և հաշվառումը 

Թեմա 6 Արխիվային փաստաթղթերի պահպանության ապահովումը, և փաս-

տաթղթերի գիտական և գործնական  արժեքի  փորձաքննությունը 

Թեմա 7 Փաստաթղթերի դասակարգումը և արխիվային  գիտատեղեկատու ա-

պարատի ստեղծումը, արխիվային փաստաթղթերի օգտագործման կազմակեր-

պումը 

Թեմա 8 Կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթեր.  դրանց համալրումը և օգտագործումը   

Թեմա 9 Գերատեսչական արխիվներ   



Թեմա 10 Պետական արխիվներում հետազոտողների  աշխատանքի կանոննե-

րը 

Թեմա 11 Մարքեթինգը արխիվներում: Տեղեկատվական  մարքեթինգ,վճարո-

վի ծառայությունները արխիվներում   

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատելիս հաշվի է առնվում ուսանողի հաճախելիությունը, ինքնուրույն 

աշխատանքների, սեմինարի և ընթացիկ ստուգարքների գնահատականը: 

Գրականություն 

Պարտադիր-5 

Լրացուցիչ-10 

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ/Էլեկտրոնային աղբյուրներ-3 

 

 

 

 

Հեռակա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, 

անվանումը 

 

Պ/Բ-045   ԱՐԽԻՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, երկրորդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

 Ինքնուրույն 82 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

«Արխիվագիտությունե առարկայի դասավանդումը նպատակ   ունի  ուսանողին  

գիտելիքներ տալ Արխիվային գործի վերաբերյալ, վերհանել արխիվային 

փաստաթղթերի դերը գիտահետազոտական աշխատանքներում, ինչպես նաև 

պետական կառավարման և տնտեսության գործնական կարիքների լուծման 

խնդիրներում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք- Ուսանողը կունենա գիտելիքների Արխիվային գործի կազմակերպման 

մասին, կունենա պատկերացում հանրապետությունում արխիվային 

հաստատությունների գործառույթների վերաբերյալ: 
Հմտություն- Արխիվային գործի վերաբերյալ ձեռք բերած տեսական գիտելիքները 

գործնականում կիրառելու հմտություն: 

Կարողունակություն- Ձեռք բերած գիտելիքները թույլ կտան թե՛ ուսման, թե՛ 

հետագա տարիներին գիտահետազոտական, կամ ընթացիկ կենսական 

աշխատանքներ իրականացնելիս լավագույնս օգտվելու արխիվներում 

ստեղծված փաստաթղթերի վերաբերյալ գիտա-տեղեկատու ապարատից և 

փաստաթղթերի որոնողական համակարգերից: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Արխիվագիտություն առարկան և Արխիվագիտության հիմնական հաս-

կացությունները: 

Թեմա 2 Արխիվների պատմական զարգացումը Հայաստանում /սկսած հնագույն 



ժամանակներից մինչև մեր օրերը/, արխիվների  սոցիալ-պատմական դերը, 

արխիվների միջազգային համագործակցությունը:    

Թեմա 3 Արխիվային գործի ներկա վիճակը, Հայաստանի և Սփյուռքի արխիվնե-

րի համատեղ աշխատանքը 

Թեմա 4 Արխիվների և ձեռագրերի բաժինները գրադարաններում և 

թանգարաններում: Երևանի Մաշտոցի անվան Մատենադարանի արխիվային 

ֆոնդերը 

Թեմա 5 Արխիվների խնդիրներն ու   գործառույթները, արխիվների համալրումը 

և հաշվառումը 

Թեմա 6 Արխիվային փաստաթղթերի պահպանության ապահովումը, և փաս-

տաթղթերի գիտական և գործնական  արժեքի  փորձաքննությունը 

Թեմա 7 Փաստաթղթերի դասակարգումը և արխիվային  գիտատեղեկատու ա-

պարատի ստեղծումը, արխիվային փաստաթղթերի օգտագործման կազմակեր-

պումը 

Թեմա 8 Կինոֆոտոֆոնո փաստաթղթեր.  դրանց համալրումը և օգտագործումը   

Թեմա 9 Գերատեսչական արխիվներ   

Թեմա 10 Պետական արխիվներում հետազոտողների  աշխատանքի կանոննե-

րը 

Թեմա 11 Մարքեթինգը արխիվներում: Տեղեկատվական  մարքեթինգ,վճարո-

վի ծառայությունները արխիվներում   

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատելիս հաշվի է առնվում ուսանողի հաճախելիությունը, ինքնուրույն 

աշխատանքների, սեմինարի և ընթացիկ ստուգարքների գնահատականը: 

Գրականություն 

Պարտադիր-5 

Լրացուցիչ-10 

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ/Էլեկտրոնային աղբյուրներ-3 

 

 


