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Պ/Բ-035 ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ԵՎ ՀԱՅՈՑ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ  
 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ 
Դասիչ, դասընթացի անվանում 

                                          ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

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/    

Ամբիոն՝             __________Պատմություն_________________ 
                                                                                                                                 /ամբիոնի լրիվ անվանումը/  

Ուսուցման ձևը՝ __________առկա/հեռակա_________________ 
                                                                                                                              /առկա, հեռակա/ 

Կուրս/կիսամյակ   առկա __4-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ________ 
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Դասախոս(ներ) ՝        _____Հենրի Մատինյան______________________ 
                                                                                                                                         /անուն, ազգանուն/ 

                                                              Էլ. հասցե/ներ__henri.matinyan@gmail.com___ 

Վանաձոր- 2022թ. 

 

 

Հաստատված է ամբիոնի նիստում 

 

    ______________________Պատմության_ 
                                 ամբիոնի անվանումը 

Ամբիոնի վարիչ    Ֆ. Վ. Մովսիսյան   

/Ա.Ա.Հ/ 

Արձանագրություն № 3 

 «27»   սեպտեմբերի 2022 թ. 



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

3.  3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4 

4.  4. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

5.  5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

6.  6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, 

արդյունքների ամփոփման ձևերը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

8.  7. Դասավանդման մեթոդներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

9.  8. Ուսումնառության մեթոդները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

10.  9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի 

ծավալը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

11.  10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  

12.  11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․1․ Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ ․․․ 

 12․2․ Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների 

ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․3․ Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական 

քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․4․ Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ ․․․․․․․․․․ ․․․ 

13.  12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

14.  13. Գնահատում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․1․ Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․2․ Հարցաշար․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․3․ Գնահատման չափանիշներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

15.  14. Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 

 

 

 

 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1. 
«Հայկական հարցի և Հայոց Ցեղասպանության պատմությունե դասընթացը կարևորվում է 

պատմության բնագավառում մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է 

022201.01.6 «պատմությունե կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ 

մասնագիտականե կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է՝ 
 Հայկական հարցի զարգացման օրինաչափություննների վերաբերյալ գիտելիքների 

փոխանցում ուսանողներին: 

 Հայոց Ցեղասպանության և աշխարհում տեղի ունեցած այլ ցեղասպանությունների 

հետազոտության շրջանակներում հմտությունների և կարողությունների ձևավորում 

ուսանողների մոտ: 

 Պատմական համանման իրադարձությունների, երևույթների էական, տարբերիչ 

առանձնահատկությունները բացահայտելու, համեմատության և վերլուծելու 

ունակությունների ձեռքբերում ուսանողների կողմից: 

 Պատմական իրադարձությունները վերլուծելու կարողությունների ձևավորում տարբեր 

իրավիճակներում: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են՝ 
 Սովորեցնել Հայկական հարցի և Հայոց ցեղասպանության տեսական հիմքերը: 

 Բացատրել  Հայկական հարցի առաջացման պատճառները, Հայոց Ցեղասպանության 

ծրագրի նպատակները, պատմական իրադարձությունների զարգացման 

օրինաչափությունները: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները քննարկումներով 

և բանավեճերով: 

 Սովորեցնել ուսանողներին կատարել տվյալ ժամանակաշրջանին և պատմական 

միջավայրին բնորոշ հետազոտություններ, վերլուծություններ և կատարել 

եզրահանգումներ, ըստ արդյունքների: 

 Սովորեցնել ուսանողներին վերլուծել միջազգային տերությունների վերաբերմունքի 

առանձնահատկությունները Հայկական հարցի  համատեքստում, ըստ ժամանակի և շահի 

փոփոխության: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները: 
«Հայկական հարցի և Հայոց Ցեղասպանության պատմությունե   դասընթացին մասնակցելու կարևոր 

նախապայման է ուսանողների հայոց պատմության, Հայաստանի պատմական 

աշխարհագրության և համաշխարհային նոր պատմության վերաբերյալ գիտելիքների, 

պատմական իրադարձությունները վերլուծելու հմտությունների առկայությունը: 

  կամ  

                                                             
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



«Հայկական հարցի և Հայոց Ցեղասպանության պատմությունե    դասընթացին մասնակցելու 

կարևոր նախապայման է ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը  022201.00.6  

«պատմությունե մասնագիտության բակալավրի կրթական ծրագրում ուսուցանվող  «Հայոց 

պատմությունե, «Հայաստանի պատմական աշխարհագրությունե, «Եվրոպայի երկրների 

պատմությունե,  «Ռուսաստանի պատմությունե  դասընթացներից: 

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

կոմպետենցիաները. 
 

«Հայկական հարցի և Հայոց Ցեղասպանության պատմությունե  դասընթացի ուսումնասիրման 

արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

1. իմանա Հայկական հարցի տեսական հիմունքները, 

2. իմանա հայկական հարցի զարգացման փուլերը,  

 հարցի առաջացման վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները հայ արդի 

հայագիտության մեջ: 

3. իմանա ցեղասպանությունների ուսումնասիրման մեթոդական  հիմքերը 

4. կարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

5. տիրապետի  պատմության հետազոտության մեթոդներին, 

6. կարողանա  հայկական հարցի լուծման գործում միջազգային դիվանագիտության դերի 

վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ կոմպետենցիաները. 

Ա) Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև կապերի 

իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ11 տիրապետել ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանալ մեկնաբանել 

հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետել տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող կոմպետենցիաներին:  

 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

                                                             
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխան։ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3. 
«Հայկական հարցի և Հայոց Ցեղասպանության պատմությունե դասընթացից ձեռք  բերված 

գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել  դպրոցում, այլ կրթական 

հաստատություններում, թանգարաններում, արխիվում մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում, նաև ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և պատմության ու 

ցեղասպանագիտության բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարելու    

նպատակով: 

 

 

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 
2 կրեդիտ/60 ժամ 

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 20 4 

Գործնական աշխատանք   

Սեմինար պարապմունք 16 4 

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 54 52 

Ընդամենը   

Ստուգման ձևը ստուգարք 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 .  

 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 

                                                             
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 



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: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, 

գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները 

կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և 

ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի 

անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 Սեմինար պարապմունքները խմբային պարապմունքների հիմնական տեսակներից է, 

որի ընթացքում ուսանողը սովորում է բանավոր շարադրել նյութը, պաշտպանել իր 

տեսակետները և եզրահանգումները: Սեմինարի ընթացքում ուսանողները 

քննարկում, պատասխանում են թեման, զեկույցները և ռեֆերատները, 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 բովանդակությանհարցադրումների և պատասխանների մասին: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն 

ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, 

համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և 

հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը 

պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  փորձի, հետազոտության 

մեթոդոլոգիան։  

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, հետազոտությունը, 

գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) համապատասխան եզրա-

կացություն 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 



Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

 Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում սոցիալ-տնտեսական 

համակարգերի և մարդկանց մասնագիտական գործունեության կառավարման գործ-

ընթացների նմանակեղծային մոդելավորում` առաջացող հիմնախնդիրների ուսում-

նասիրման և լուծման նպատակով: 

 Էսսե – արձակ ստեղծագործություն` քննադատության և լրագրության ժանրի որևէ 

խնդրի ազատ վերլուծություն: 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի 

համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն 

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված 

ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 

քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է 

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես հատուկ 

զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ 

ինչպիսին կարգապահությունն է, և նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների 

գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, 

սեմինար-բանավեճ, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, գործնական 

աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action learning), 

իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, գործարար խաղեր․․․․ 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

                                                             
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված է։ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
6 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 
7 Ներկայացված են օրինակներ։  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարել։ 

 



աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում․․․․  
 

 

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի ժամաքանակն 

ըստ տեսակների 
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1.  Ներածություն: Հայկական հարցի առաջացման վերաբերյալ գոյություն ունեցող 

տեսակետները, հայկական հարցի զարգացման փուլերը, գրականության 

տեսություն: 

 

2     

2.  Դիվանագիտական պայքարը Հայկական հարցի շուրջ Սան-Ստեֆանոյից մինչև 

Բեռլին: 

2 2    

3. Հայկական հարցը 1880-1890-ական թթ.: 2 2    

4. Բալկանյան պատերազմը և Արևելյան հարցի սրումը 1912թ.: 2 2    

5. Հայկական հարցի արծարծումները միջազգային դիվանագիտության կողմից 

առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին: 

4 2    

6. Հայկական հարցը 1917-1918թթ. 2 2    

7. Հայկական հարցը 1919-1920թթ. 2 2    

8. Հայկական հարցը 1921-1923թթ. 2 2    

9. Հայկական տարածքների հարցը 1945թ.: 2 2    

       

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 22 16    

                                                             
8 Նման է օրացուցային պլանին 



 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1. Հայոց պատմություն, հատոր 3-րդ, գիրք 1-ին, Նոր ժամանակաշրջան (17-րդ դ. 2-րդ կես – 1918 

թ.) 

Երևան, 2010 

2. Հայոց պատմություն, հատոր 3-րդ, գիրք 2-րդ, Նոր ժամանակաշրջան (17-րդ դ. 2-րդ կես – 1918 

թ.) 

Երևան, 2015 

3. Հայոց պատմություն, հատոր 4-րդ, գիրք 1-ին, Նորագույն ժամանակաշրջան (1918 – 1945 թթ.) Երևան, 2010 

4. Հայոց պատմություն, հատոր 4-րդ, գիրք 2-րդ, Նորագույն ժամանակաշրջան (1945 – 1991 թթ.) Երևան, 2016 

5. Արման Կիրակոսյան, Հայկական հարցը և հայերի ցեղասպանությունը Երևան, 2006 

6. Լենդրուշ Խուրշուդյան, Հայկական հարցը Երևան, 1995 

   

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

* 1. Հայ Ժողովրդի պատմություն, Գ.Ա. հրատ., հ.5, Ե., 1974 

2. Լեո, Անցյալից, Թիֆլիս, 1925 

3. Լեո, Թուրքահայ հեղափոխության գաղափարաբանությունը 

4. Լեո, Հայոց հարցի վավերագիրը, Թ., 1915 

5. Մ. Օրմանյան, Ազգապատում, մաս III, Եբուսաղեմ, 1927 

6. Ն. Ադոնց, Հայկական հարցի լուծման շուրջ, Ե., 1989 

7. «Ատենագրությունք Ազգային Ժողովո», 1878 

8. «Բարենորոգումները Հայաստանումե: Ժողովածու դիպլոմատիկական դոկումենտների, Թիֆլիս, 

1915 

9. «Հայերի ցեղասպանությանը Օսմանյան կայսրությունումե, Ե., 1991 

10. Հայկական հարցը, Հայկական հանրագիտարան, Ե., 1996 

11. Հայկական հարցը խաղաղության ժողովին առջև, Բոստոն, 1919 
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2.   

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1.  ՀՀ ԳԱԱ, Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը, զեկուցումների ժողովածու 

http://www.academhistory.am/images/grqer_2015/gitajoxov.pdf 

Երևան, 2015 

2.   

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Ներածություն: Հայկական 

հարցի առաջացման 

վերաբերյալ գոյություն 

Ներածություն: Հայկական հարցի 

առաջացման վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող տեսակետները, հայկական 

2 ՏեԲս ներկայացված գրականության ցանկը 

                                                             
9 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



ունեցող տեսակետները, 

հայկական հարցի զարգացման 

փուլերը, գրականության 

տեսություն: 
 

հարցի զարգացման փուլերը, 

գրականության տեսություն: 
 

2. Դիվանագիտական պայքարը 

Հայկական հարցի շուրջ Սան-

Ստեֆանոյից մինչև Բեռլին: 

Արևելյան հարցի սրումը: 1877-

1878թթ. ռուս- թուրքական 

պատերազմը և հայերը: Արևմտյան 

Հայաստանի հարցը Սան Ստեֆանոյի 

պայմանագրում: Հայկական հարցին 

վերաբերող 16-րդ հոդվածը: 1878թ. 

մայիսի 30-ի գաղտնի 

համաձայնագիրը Սան-Ստեֆանոյի 

պայմանագիրը փոփոխության 

ենթարկելու մասին: 1878թ. հունիսի 4-

ին կնքված անգլո-թուրքական 

գաղտնի կոնվենցիան: Մ. Խրիմյանի 

պատվիրակության կազմավորումը և 

գործունեությունը Եվրոպայում: 

Արևմտյան Հայաստանի 

ինքնավարության ծրագրերը: Մեծ 

տերությունների 

քաղաքականությունը Հայկական 

հարցում: Բեռլինի պայմանագիրը և 

արևմտահայությունը: Հետևանքներ և 

հետևություններ: 

2 

3. Հայկական հարցը 1880-1890-

ական թթ.: 

Հայկական հարցը Բեռլինի կոնգրեսից 

հետո: Բ. Դռան քաղաքականությունը: 

Էրզրումի հայոց կազմած 

բարենորոգումների ծրագիրը: 

2 



Տերությունների 1880թ. հունիսի 11-ի և 

սեպտեմբերի 11-ի հուշագրերը: Մեծ 

տերությունների 

քաղաքականությունը հայկական 

հարցում 19-րդ դարի 80-90-ական 

թվականներին: Ռուս-բրիտանական 

հակասությունները Հայկական 

հարցում: Ազգային 

կուսակցությունների առաջացումը: 

Ցեղասպանական 

քաղաքականության ձևավորումը 

Թուրքիայում: Գում Գափուի ցույցը: 

Բաբ Ալիի ցույցը: Մայիսյան 

բարենորոգումների 1895 թ. 

նախագիծը: 1890-ական թվականների 

համիդյան ջարդերը և մեծ 

տերությունների դիրքորոշումը: 
 

4. Բալկանյան պատերազմը և 

Արևելյան հարցի սրումը 

1912թ.: 

Բալկանյան պատերազմը և Արևելյան 

հարցի սրումը 1912թ.: Ազգային 

բյուրոյի և Ապահովության խորհրդի 

կազմավորումը: Ազգային 

պատվիրակության կազմավորումը 

Պողոս Նուբար փաշայի 

ղեկավարությամբ: Ռուսաստանի 

դիրքորոշումը Հայկական հարցում: 

Բարենորոգումների հայկական 

ծրագիրը: Թուրքական առաջարկը: Կ. 

Պոլսի դեսպանախորհուրդը և ռուս-

գերմանական հակասությունները: Պ. 

Նուբարի ջանքերը տերությունների 

միջև համաձայնության կայացման 

գործում: Բարենորոգումների 

2 



հարցում ռուս-գերմանական 

համաձայնագիրը: Թուրքիայի վրա 

տնտեսական ճնշման գործադրումը: 

1914թ. հունվարի 26-ի պայմանագիրը: 

Եվրոպացի նահանգապետերի 

ընտրությունը: 
 

5. Հայկական հարցի 

արծարծումները միջազգային 

դիվանագիտության կողմից 

առաջին համաշխարհային 

պատերազմի տարիներին: 

Հայկական հարցի արծարծումները 

միջազգային դիվանագիտության 

կողմից առաջին համաշխարհային 

պատերազմի տարիներին: 

Կամավորական շարժումը: Հայ 

գործիչների ջանքերը Կիլիկիայում 

Անտանտի զորքերի ափհանում 

կատարելու հարցում: Հայոց մեծ 

եղեռնը: Համաշխարհային 

հասարակության արձագանքները 

հայերի ցեղասպանության 

վերաբերյալ: Սայքս-Պիկո-Սազոնով 

համաձայնագիրը: Ֆրանսիական 

բանակի Հայկական լեգեոնի 

կազմավորումը: 
 

4 

6. Հայկական հարցը 1917-

1918թթ. 

Հայկական հարցը 1917-1918թթ.: 

Ժամանակավոր կառավարության 

հայանպաստ քաղաքականությունը 

Հայկական հարցում: Բրեստ-

Լիտովսկի և Բաթումի 

պայմանագրերը: Հայաստանի 

Առաջին Հանրապետության 

կազմավորումը: Հայկական 

պատվիրակությունները Քառյակ 

դաշինքի երկրներում: 

2 



 

7. Հայկական հարցը 1919-

1920թթ. 

Հայկական հարցը 1919-1920թթ.: 

Մուդրոսի զինադադարը: Փարիզի 

խաղաղության վեհաժողովը: 

Ա.Ահարոնյանի և Պ. Նուբարի 

պատվիրակությունների 

գործունեությունը: Միացյալ 

Հայաստանի նախագիծը և մեծ 

տերությունները: Հայաստանի 

մանդատի հարցը: Հայկական 

սահմանների հարցը 1920թ. Լոնդոնի 

և Սան Ռեմոյի կոնֆերանսներում: 

Սևրի պայմանագիրը: Հայաստանի 

Հանրապետության անկումը և 

Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը: 

2 

8. Հայկական հարցը 1921-

1923թթ. 

Հայկական հարցը 1921-1923թթ.: Պ. 

Նուբարի ջանքերը` Ֆրանսիայի 

հովանու ներքո Կիլիկիայում 

ինքնավարություն ձեռք բերելու 

համար: Հայկական հարցը Լոնդոնի 

կոնֆերանսում: Մոսկվայի և Կարսի 

պայմանագրերը: Լոզանի 

կոնֆերանսը և Հայկական հարցի 

սառեցումը: 
 

2 

9. Հայկական տարածքների 

հարցը 1945թ.: 

Հայկական տարածքների հարցը 

1945թ.: Թուրքիայի գերմանամետ 

քաղաքականությունը երկրորդ 

աշխարհամարտում: Հայկական 

2 



տարածքների վերադարձման հարցի 

արծարծումները Պոտսդամի 

կոնֆերանսում: Խորհրդային 

Հայաստանի ղեկավարության 

ջանքերը հայկական հողերի 

վերադարձման հարցում: 

Ամերիկահայության դիմումները: 

Սառը պատերազմի սկզբնավորումը և 

Հայկական հարցի սառեցումը: 

Ցեղասպանության ճանաչման 

գործընթացը արդի էտապում: 

Համեմատություններ այլ 

ժողովուրդների ողբերգությունների 

հետ: 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1. Դիվանագիտական պայքարը 

Հայկական հարցի շուրջ Սան-

Ստեֆանոյից մինչև Բեռլին: 

Արևելյան հարցի սրումը: 1877-

1878թթ. ռուս- թուրքական 

պատերազմը և հայերը: Արևմտյան 

Հայաստանի հարցը Սան 

Ստեֆանոյի պայմանագրում: 

Հայկական հարցին վերաբերող 16-

2 Բանավոր 

հարցում 

ՏեԲս ներկայացված 

գրականության ցանկը 

                                                             
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



րդ հոդվածը: 1878թ. մայիսի 30-ի 

գաղտնի համաձայնագիրը Սան-

Ստեֆանոյի պայմանագիրը 

փոփոխության ենթարկելու մասին: 

1878թ. հունիսի 4-ին կնքված անգլո-

թուրքական գաղտնի կոնվենցիան: 

Մ. Խրիմյանի պատվիրակության 

կազմավորումը և գործունեությունը 

Եվրոպայում: Արևմտյան 

Հայաստանի ինքնավարության 

ծրագրերը: Մեծ տերությունների 

քաղաքականությունը Հայկական 

հարցում: Բեռլինի պայմանագիրը և 

արևմտահայությունը: Հետևանքներ 

և հետևություններ: 

2. Հայկական հարցը 1880-1890-ական 

թթ.: 

Հայկական հարցը Բեռլինի 

կոնգրեսից հետո: Բ. Դռան 

քաղաքականությունը: Էրզրումի 

հայոց կազմած բարենորոգումների 

ծրագիրը: Տերությունների 1880թ. 

հունիսի 11-ի և սեպտեմբերի 11-ի 

հուշագրերը: Մեծ տերությունների 

քաղաքականությունը հայկական 

հարցում 19-րդ դարի 80-90-ական 

թվականներին: Ռուս-բրիտանական 

հակասությունները Հայկական 

հարցում: Ազգային 

կուսակցությունների առաջացումը: 

Ցեղասպանական 

քաղաքականության ձևավորումը 

Թուրքիայում: Գում Գափուի ցույցը: 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՏեԲս ներկայացված 

գրականության ցանկը 



Բաբ Ալիի ցույցը: Մայիսյան 

բարենորոգումների 1895 թ. 

նախագիծը: 1890-ական 

թվականների համիդյան ջարդերը և 

մեծ տերությունների դիրքորոշումը: 
 

3. Բալկանյան պատերազմը և 

Արևելյան հարցի սրումը 1912թ.: 

Բալկանյան պատերազմը և 

Արևելյան հարցի սրումը 1912թ.: 

Ազգային բյուրոյի և Ապահովության 

խորհրդի կազմավորումը: Ազգային 

պատվիրակության կազմավորումը 

Պողոս Նուբար փաշայի 

ղեկավարությամբ: Ռուսաստանի 

դիրքորոշումը Հայկական հարցում: 

Բարենորոգումների հայկական 

ծրագիրը: Թուրքական առաջարկը: 

Կ. Պոլսի դեսպանախորհուրդը և 

ռուս-գերմանական 

հակասությունները: Պ. Նուբարի 

ջանքերը տերությունների միջև 

համաձայնության կայացման 

գործում: Բարենորոգումների 

հարցում ռուս-գերմանական 

համաձայնագիրը: Թուրքիայի վրա 

տնտեսական ճնշման գործադրումը: 

1914թ. հունվարի 26-ի 

պայմանագիրը: Եվրոպացի 

նահանգապետերի ընտրությունը: 
 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՏեԲս ներկայացված 

գրականության ցանկը 

4. Հայկական հարցի արծարծումները 

միջազգային դիվանագիտության 

կողմից առաջին համաշխարհային 

Հայկական հարցի արծարծումները 

միջազգային դիվանագիտության 

կողմից առաջին համաշխարհային 

պատերազմի տարիներին: 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՏեԲս ներկայացված 

գրականության ցանկը 



պատերազմի տարիներին: Կամավորական շարժումը: Հայ 

գործիչների ջանքերը Կիլիկիայում 

Անտանտի զորքերի ափհանում 

կատարելու հարցում: Հայոց մեծ 

եղեռնը: Համաշխարհային 

հասարակության արձագանքները 

հայերի ցեղասպանության 

վերաբերյալ: Սայքս-Պիկո-Սազոնով 

համաձայնագիրը: Ֆրանսիական 

բանակի Հայկական լեգեոնի 

կազմավորումը: 
 

5. Հայկական հարցը 1917-1918թթ. Հայկական հարցը 1917-1918թթ.: 

Ժամանակավոր կառավարության 

հայանպաստ քաղաքականությունը 

Հայկական հարցում: Բրեստ-

Լիտովսկի և Բաթումի 

պայմանագրերը: Հայաստանի 

Առաջին Հանրապետության 

կազմավորումը: Հայկական 

պատվիրակությունները Քառյակ 

դաշինքի երկրներում: 
 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՏեԲս ներկայացված 

գրականության ցանկը 

6. Հայկական հարցը 1919-1920թթ. Հայկական հարցը 1919-1920թթ.: 

Մուդրոսի զինադադարը: Փարիզի 

խաղաղության վեհաժողովը: 

Ա.Ահարոնյանի և Պ. Նուբարի 

պատվիրակությունների 

գործունեությունը: Միացյալ 

Հայաստանի նախագիծը և մեծ 

տերությունները: Հայաստանի 

մանդատի հարցը: Հայկական 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՏեԲս ներկայացված 

գրականության ցանկը 



սահմանների հարցը 1920թ. 

Լոնդոնի և Սան Ռեմոյի 

կոնֆերանսներում: Սևրի 

պայմանագիրը: Հայաստանի 

Հանրապետության անկումը և 

Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը: 

7. Հայկական հարցը 1921-1923թթ. Հայկական հարցը 1921-1923թթ.: Պ. 

Նուբարի ջանքերը` Ֆրանսիայի 

հովանու ներքո Կիլիկիայում 

ինքնավարություն ձեռք բերելու 

համար: Հայկական հարցը Լոնդոնի 

կոնֆերանսում: Մոսկվայի և Կարսի 

պայմանագրերը: Լոզանի 

կոնֆերանսը և Հայկական հարցի 

սառեցումը: 
 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՏեԲս ներկայացված 

գրականության ցանկը 

8. Հայկական տարածքների հարցը 

1945թ.: 

Հայկական տարածքների հարցը 

1945թ.: Թուրքիայի գերմանամետ 

քաղաքականությունը երկրորդ 

աշխարհամարտում: Հայկական 

տարածքների վերադարձման 

հարցի արծարծումները Պոտսդամի 

կոնֆերանսում: Խորհրդային 

Հայաստանի ղեկավարության 

ջանքերը հայկական հողերի 

վերադարձման հարցում: 

Ամերիկահայության դիմումները: 

Սառը պատերազմի սկզբնավորումը 

և Հայկական հարցի սառեցումը: 

Ցեղասպանության ճանաչման 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՏեԲս ներկայացված 

գրականության ցանկը 



գործընթացը արդի էտապում: 

Համեմատություններ այլ 

ժողովուրդների ողբերգությունների 

հետ: 

      

 

 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Աշխատանքի  

տեսակը11 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն12 

1. Ո՞րն է Հայկական հարցի 

լուծման իմ տարբերակը 

Էսսե - զեկույց Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր հարցում ՏեԲս ներկայացված գրականության ցանկը 

2. Հայկական հարցի 

ձախողումը իմ 

պատկերացմամբ 

Ռեֆերատ Կիսամյակի 

ընթացքում 

Բանավոր հարցում ՏեԲս ներկայացված գրականության ցանկը 

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում13 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Համակարգիչ, պրոյեկտոր, համացանցի հասանելիություն 

                                                             
11 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
12 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
13 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 



Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար - 

Սարքեր, սարքավորումներ Խելացի էկրան 

Համակարգչային ծրագրեր Prezi, Kahoot 

Այլ  



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման 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 կարգի14։ 

 

14.1. 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։ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում. 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքով։  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

                                                             
14«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   



ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:15 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
1 Ներածություն: Հայկական հարցի առաջացման վերաբերյալ գոյություն ունեցող 

տեսակետները, հայկական հարցի զարգացման փուլերը, գրականության տեսություն: 

2 Դիվանագիտական պայքարը Հայկական հարցի շուրջ Սան-Ստեֆանոյից մինչև 

Բեռլին: 

3 Հայկական հարցը 1880-1890-ական թթ.: 

4 Բալկանյան պատերազմը և Արևելյան հարցի սրումը 1912թ.: 

5 Հայկական հարցի արծարծումները միջազգային դիվանագիտության կողմից առաջին 

համաշխարհային պատերազմի տարիներին: 

6 Հայկական հարցը 1917-1918թթ. 

7 Հայկական հարցը 1919-1920թթ. 

8 Հայկական հարցը 1921-1923թթ. 

9 Հայկական տարածքների հարցը 1945թ.: 

Ա) 1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 9-10-րդ շաբաթվա ընթացքում) 

14. Ընդգրկված թեմաները. 

1 Ներածություն: Հայկական հարցի առաջացման վերաբերյալ գոյություն ունեցող 

տեսակետները, հայկական հարցի զարգացման փուլերը, գրականության տեսություն: 

2 Դիվանագիտական պայքարը Հայկական հարցի շուրջ Սան-Ստեֆանոյից մինչև 

Բեռլին: 

3 Հայկական հարցը 1880-1890-ական թթ.: 

4 Բալկանյան պատերազմը և Արևելյան հարցի սրումը 1912թ.: 

5 Հայկական հարցի արծարծումները միջազգային դիվանագիտության կողմից առաջին 

համաշխարհային պատերազմի տարիներին: 

Բ) 2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 19-20-րդ շաբաթվա ընթացքում) 

15. Ընդգրկվող թեմաները. 

1 Հայկական հարցը 1917-1918թթ. 

2 Հայկական հարցը 1919-1920թթ. 

3 Հայկական հարցը 1921-1923թթ. 

4 Հայկական տարածքների հարցը 1945թ.: 

1 Գնահատման չափանիշները16. 
Հաճախումները դասերին - 20 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք - 20 միավոր 

Սեմինար պարապմունք - 20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում - 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում - 20 միավոր 

 

                                                             
15 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևի։  
16 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆե 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    ____022201.00.6  «Պատմությունե___________                                                                                                             

/դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  _______022201.01.6  «Պատմությունե_______ 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` ________________բակալավր______________ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձոր 2022 

 

 
 

 

 



Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

Պ/բ-035 Հայկական հարցի և Հայոց Ցեղասպանության պատմությունե 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 36 Դասախոսություն 20 

Սեմինար 16 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

 Դասընթացի նպատակն է սովորողների մոտ ձևավորել 

Հայկական հարցի և Հայոց Ցեղասպանության պատմության մասին 

հիմնարար գիտելիքներ, համապարփակ պատկերացում տալ 

հետևյալ թեմաների մասին. Հայկական հարցը, նրա ծագման ու 

բովանդակության վերաբերյալ պատմագիտական գրականության 

մեջ եղած տեսակետները: «Հայկական հարցե հասկացությունը և նրա 

մեկնաբանությունը ժամանակակից հայագիտության կողմից: 

Տարբեր տեսակետներ հայկական հարցի ծագման 

ժամանակաշրջանի վերաբերյալ: Հայկական հարցը՝ որպես 

Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ մաս: Հայ ժողովուրդը միջազգային 

հարաբերությունների օբյե՞կտ, թե՞ սուբյեկտ: Հայկական հարց 

տերմինը դիվանագիտության և պատմական գրականության մեջ 

գործածության ժամանակաշրջանը: Հայկական հարցը միջազգային 

դիվանագիտության քննարկումներում։ Առարկայի մշակվածության 

աստիճանը և նրա պարբերացումը: Առարկայի աղբյուրներն ու 

գրականությունը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Գիտակցել Հայկական հարցի էությունը, դերը հայոց պատմության 



մեջ  

 Իմանալ Հայկական հարցի ծագումն ու զարգացման փուլերը, 

դրան աղերսվող կարևորագույն իրադարձութունները, հայ 

ժողովրդի քաղաքական դրությունը պատմական տարբեր 

ժամանակաշրջաններում։ 

 Ձեռքբերել մնայուն գիտելիքներ Հայոց Ցեղասպանության 

դրդապատճառների, հետևանքների ու ճանաչման ուղղությամբ 

գործադրված քայլերի վերաբերյալ։  

 Որպես միջազգային հանցագործություն՝ համեմատություններ 

անցկացնել այլ նմանատիպ հանցագործությունների հետ։ 

 Իմանալ «Գենոցիդե, «Արմենոցիդե տերմինների առաջացման 

պատմությունն ու հանգամանքները, վերջինիս վերաբերյալ 

միջազգային քաղաքական ու պատմական քննարկումները, 

ընդունված որոշումներն ու բանաձևերը։ 

 

Հմտություն 

 Հայոց պատմության համատեքստում Հայկական հարցի և Հայոց 

Ցեղասպանության  վերաբերյալ մասնագիտական ոլորտում 

գործունեություն իրականացնելու հմտություններ։ 

 Պատմական դեպքերի տրամաբանությունը, 

օրինաչափությունները, իրադարձությունների 

պատճառահետեվանքային կապերը հասկանալու ունակություն:  

 Հայոց պատմական աղբյուրներում առկա ինֆորմացիայի տարբեր 

ձևերը օգտագործելու հմտություն։ 

 Հայկական հարցին ու Հայոց Ցեղասպանությանն առնչվող 

սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ։ 

 Տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և մշակման 

ունակություն, տեղեկույթը կառավարելու հմտություններ 

 

Կարողունակություն 

 Հայկական հարցին աղերսվող առանցքային խնդիրները 

հասկանալու, գնահատելու կարողություն։ 
 Հայկական հարցին և Ցեղասպանությանը առնչվող պատմական 

կոնկրետ փաստերն ու երևույթները ընդհանուր տեսությունների, 

գաղափարների տեսանկյունից բացահայտելու կարողություն։  
 Տվյալ պատմական ժամանակաշրջանում հայկական 

ավանդական կազմակերպությունների, կուսակցությունների ու 

նշանավոր գործիչների վարքն ու գործունեությունը վերլուծելու 

կարողություն։ 
 Պատմական անցյալի դեպքերն ու իրադարձությունները 

վերլուծելու, դրանց միջև ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զուգահեռներ անցկացնելու կարողություն։ 

 Համադրել Հայական հարցի վերաբերյալ պատմագիտության մեջ 

առկա տարբեր մոտեցումները, տեսությունները և փաստարկել 

սեփական դիրքորոշումը: 

 Ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաբնույթ գիտելիքների 

համակարգման  և տեսական վերլուծության կարողություն։ 



 
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

 Թեմա1. Ներածություն: Հայկական հարցի առաջացման 

վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսակետները, հայկական 

հարցի զարգացման փուլերը, գրականության տեսություն: 

 Թեմա 2. Դիվանագիտական պայքարը Հայկական հարցի շուրջ 
Սան-Ստեֆանոյից մինչև Բեռլին: Արևելյան հարցի սրումը: 1877-

1878թթ. ռուս- թուրքական պատերազմը և հայերը: Արևմտյան 

Հայաստանի հարցը Սան Ստեֆանոյի պայմանագրում: 

Հայկական հարցին վերաբերող 16-րդ հոդվածը: 1878թ. մայիսի 30-

ի գաղտնի համաձայնագիրը Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը 

փոփոխության ենթարկելու մասին: 1878թ. հունիսի 4-ին կնքված 

անգլո-թուրքական գաղտնի կոնվենցիան: Մ. Խրիմյանի 

պատվիրակության կազմավորումը և գործունեությունը 

Եվրոպայում: Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության 

ծրագրերը: Մեծ տերությունների քաղաքականությունը 

Հայկական հարցում: Բեռլինի պայմանագիրը և 

արևմտահայությունը: Հետևանքներ և հետևություններ: 

 Թեմա 3. Հայկական հարցը 1880-1890-ական թթ.: Հայկական 

հարցը Բեռլինի կոնգրեսից հետո: Բ. Դռան քաղաքականությունը: 

Էրզրումի հայոց կազմած բարենորոգումների ծրագիրը: 

Տերությունների 1880թ. հունիսի 11-ի և սեպտեմբերի 11-ի 

հուշագրերը: Մեծ տերությունների քաղաքականությունը 

հայկական հարցում 19-րդ դարի 80-90-ական թվականներին: 

Ռուս-բրիտանական հակասությունները Հայկական հարցում: 

Ազգային կուսակցությունների առաջացումը: Ցեղասպանական 

քաղաքականության ձևավորումը Թուրքիայում: Գում Գափուի 

ցույցը: Բաբ Ալիի ցույցը: Մայիսյան բարենորոգումների 1895 թ. 

նախագիծը: 1890-ական թվականների համիդյան ջարդերը և մեծ 

տերությունների դիրքորոշումը: 

 Թեմա4. Բալկանյան պատերազմը և Արևելյան հարցի սրումը 

1912թ.: Ազգային բյուրոյի և Ապահովության խորհրդի 

կազմավորումը: Ազգային պատվիրակության կազմավորումը 

Պողոս Նուբար փաշայի ղեկավարությամբ: Ռուսաստանի 

դիրքորոշումը Հայկական հարցում: Բարենորոգումների 

հայկական ծրագիրը: Թուրքական առաջարկը: Կ. Պոլսի 

դեսպանախորհուրդը և ռուս-գերմանական հակասությունները: 

Պ. Նուբարի ջանքերը տերությունների միջև համաձայնության 

կայացման գործում: Բարենորոգումների հարցում ռուս-

գերմանական համաձայնագիրը: Թուրքիայի վրա տնտեսական 

ճնշման գործադրումը: 1914թ. հունվարի 26-ի պայմանագիրը: 

Եվրոպացի նահանգապետերի ընտրությունը: 

 Թեմա5. Հայկական հարցի արծարծումները միջազգային 

դիվանագիտության կողմից առաջին համաշխարհային 

պատերազմի տարիներին: Կամավորական շարժումը: Հայ 

գործիչների ջանքերը Կիլիկիայում Անտանտի զորքերի 

ափհանում կատարելու հարցում: Հայոց մեծ եղեռնը: 

Համաշխարհային հասարակության արձագանքները հայերի 

ցեղասպանության վերաբերյալ: Սայքս-Պիկո-Սազոնով 



համաձայնագիրը: Ֆրանսիական բանակի Հայկական լեգեոնի 

կազմավորումը: 

 Թեմա6. Հայկական հարցը 1917-1918թթ.: Ժամանակավոր 

կառավարության հայանպաստ քաղաքականությունը Հայկական 

հարցում: Բրեստ-Լիտովսկի և Բաթումի պայմանագրերը: 

Հայաստանի Առաջին Հանրապետության կազմավորումը: 

Հայկական պատվիրակությունները Քառյակ դաշինքի 

երկրներում: 

 Թեմա7. Հայկական հարցը 1919-1920թթ.: Մուդրոսի 

զինադադարը: Փարիզի խաղաղության վեհաժողովը: 

Ա.Ահարոնյանի և Պ. Նուբարի պատվիրակությունների 

գործունեությունը: Միացյալ Հայաստանի նախագիծը և մեծ 

տերությունները: Հայաստանի մանդատի հարցը: Հայկական 

սահմանների հարցը 1920թ. Լոնդոնի և Սան Ռեմոյի 

կոնֆերանսներում: Սևրի պայմանագիրը: Հայաստանի 

Հանրապետության անկումը և Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը:  

 Թեմա8. Հայկական հարցը 1921-1923թթ.: Պ. Նուբարի ջանքերը` 

Ֆրանսիայի հովանու ներքո Կիլիկիայում ինքնավարություն ձեռք 

բերելու համար: Հայկական հարցը Լոնդոնի կոնֆերանսում: 

Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերը: Լոզանի կոնֆերանսը և 

Հայկական հարցի սառեցումը: 

 Թեմա 9. Հայկական տարածքների հարցը 1945թ.: Թուրքիայի 

գերմանամետ քաղաքականությունը երկրորդ 

աշխարհամարտում: Հայկական տարածքների վերադարձման 

հարցի արծարծումները Պոտսդամի կոնֆերանսում: Խորհրդային 

Հայաստանի ղեկավարության ջանքերը հայկական հողերի 

վերադարձման հարցում: Ամերիկահայության դիմումները: Սառը 

պատերազմի սկզբնավորումը և Հայկական հարցի սառեցումը: 

Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը արդի էտապում: 

Համեմատություններ այլ ժողովուրդների ողբերգությունների 

հետ: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

 Ուսանողը դասընթացին կարող է հանդես բերել մինչև 100% 

առաջադիմություն: Առաջադիմության վերջնական գնահատականը 

ձևավորվում է ողջ տարվա ընթացքում ուսանողի կատարած 

աշխատանքների գնահատականների  հանրագումարի արդյունքում: 

Գնահատումը կատարվում է ներքոհիշյալ բաղադրիչներին 

համապատասխան: Յուրաքանչյուր բաղադրիչի դիմաց նշված 

առավելագույն տոկոսը կարելի է հավաքել ծրագրային պահանջների 

շրջանակներում տվյալ կետի տակ ներկայացված պահանջները  

100%-ով կատարելու դեպքում:  

Ուսանողների գիտելիքների վերջնական գնահատման ձևերը,  

գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին - 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք - 20 միավոր 

Սեմինար պարապմունք - 20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում - 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում - 20 միավոր 

Ընդամենը -100% 



Գրականություն 
Պարտադիր- 

Լրացուցիչ- 

 

 

Հեռակա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

Պ/բ-035 Հայկական հարցի և Հայոց Ցեղասպանության պատմությունե 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի,1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Գիտակցել Հայկական հարցի էությունը, դերը հայոց 

պատմության մեջ  

 Իմանալ Հայկական հարցի ծագումն ու զարգացման փուլերը, 

դրան աղերսվող կարևորագույն իրադարձութունները, հայ 

ժողովրդի քաղաքական դրությունը պատմական տարբեր 

ժամանակաշրջաններում։ 

 Ձեռքբերել մնայուն գիտելիքներ Հայոց Ցեղասպանության 

դրդապատճառների, հետևանքների ու ճանաչման ուղղությամբ 

գործադրված քայլերի վերաբերյալ։  

 Որպես միջազգային հանցագործություն՝ համեմատություններ 

անցկացնել այլ նմանատիպ հանցագործությունների հետ։ 

 Իմանալ «Գենոցիդե, «Արմենոցիդե տերմինների առաջացման 



պատմությունն ու հանգամանքները, վերջինիս վերաբերյալ 

միջազգային քաղաքական ու պատմական քննարկումները, 

ընդունված որոշումներն ու բանաձևերը։ 

 

Հմտություն 

 Հայոց պատմության համատեքստում Հայկական հարցի և Հայոց 

Ցեղասպանության  վերաբերյալ մասնագիտական ոլորտում 

գործունեություն իրականացնելու հմտություններ։ 

 Պատմական դեպքերի տրամաբանությունը, 

օրինաչափությունները, իրադարձությունների 

պատճառահետեվանքային կապերը հասկանալու ունակություն:  

 Հայոց պատմական աղբյուրներում առկա ինֆորմացիայի 

տարբեր ձևերը օգտագործելու հմտություն։ 

 Հայկական հարցին ու Հայոց Ցեղասպանությանն առնչվող 

սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ։ 

 Տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և մշակման 

ունակություն, տեղեկույթը կառավարելու հմտություններ 

 

Կարողունակություն 

 Հայկական հարցին աղերսվող առանցքային խնդիրները 

հասկանալու, գնահատելու կարողություն։ 
 Հայկական հարցին և Ցեղասպանությանը առնչվող պատմական 

կոնկրետ փաստերն ու երևույթները ընդհանուր տեսությունների, 

գաղափարների տեսանկյունից բացահայտելու կարողություն։  
 Տվյալ պատմական ժամանակաշրջանում հայկական 

ավանդական կազմակերպությունների, կուսակցությունների ու 

նշանավոր գործիչների վարքն ու գործունեությունը վերլուծելու 

կարողություն։ 
 Պատմական անցյալի դեպքերն ու իրադարձությունները 

վերլուծելու, դրանց միջև ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զուգահեռներ անցկացնելու կարողություն։ 

 Համադրել Հայական հարցի վերաբերյալ պատմագիտության մեջ 

առկա տարբեր մոտեցումները, տեսությունները և փաստարկել 

սեփական դիրքորոշումը: 

 Ցեղասպանության վերաբերյալ բազմաբնույթ գիտելիքների 

համակարգման  և տեսական վերլուծության կարողություն։ 
 

 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

 Թեմա 1. Դիվանագիտական պայքարը Հայկական հարցի շուրջ 
Սան-Ստեֆանոյից մինչև Բեռլին: Արևելյան հարցի սրումը: 1877-

1878թթ. ռուս- թուրքական պատերազմը և հայերը: Արևմտյան 

Հայաստանի հարցը Սան Ստեֆանոյի պայմանագրում: 

Հայկական հարցին վերաբերող 16-րդ հոդվածը: 1878թ. մայիսի 

30-ի գաղտնի համաձայնագիրը Սան-Ստեֆանոյի պայմանագիրը 

փոփոխության ենթարկելու մասին: 1878թ. հունիսի 4-ին կնքված 

անգլո-թուրքական գաղտնի կոնվենցիան: Մ. Խրիմյանի 



պատվիրակության կազմավորումը և գործունեությունը 

Եվրոպայում: Արևմտյան Հայաստանի ինքնավարության 

ծրագրերը: Մեծ տերությունների քաղաքականությունը 

Հայկական հարցում: Բեռլինի պայմանագիրը և 

արևմտահայությունը: Հետևանքներ և հետևություններ: 

 Թեմա2. Հայկական հարցը 1919-1920թթ.: Մուդրոսի 

զինադադարը: Փարիզի խաղաղության վեհաժողովը: 

Ա.Ահարոնյանի և Պ. Նուբարի պատվիրակությունների 

գործունեությունը: Միացյալ Հայաստանի նախագիծը և մեծ 

տերությունները: Հայաստանի մանդատի հարցը: Հայկական 

սահմանների հարցը 1920թ. Լոնդոնի և Սան Ռեմոյի 

կոնֆերանսներում: Սևրի պայմանագիրը: Հայաստանի 

Հանրապետության անկումը և Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը:  

 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Ուսանողը դասընթացին կարող է հանդես բերել մինչև 100% 

առաջադիմություն: Առաջադիմության վերջնական գնահատականը 

ձևավորվում է ողջ տարվա ընթացքում ուսանողի կատարած 

աշխատանքների գնահատականների  հանրագումարի արդյունքում: 

Գնահատումը կատարվում է ներքոհիշյալ բաղադրիչներին 

համապատասխան: Յուրաքանչյուր բաղադրիչի դիմաց նշված 

առավելագույն տոկոսը կարելի է հավաքել ծրագրային պահանջների 

շրջանակներում տվյալ կետի տակ ներկայացված պահանջները  

100%-ով կատարելու դեպքում:  

Ուսանողների գիտելիքների վերջնական գնահատման ձևերը,  

գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին -20 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք - 20 միավոր 

Սեմինար պարապմունք - 20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում - 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում - 20 միավոր 

Ընդամենը -100% 

 


