
1 
 

է.00.05 «Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն»  
մասնագիտությամբ որակավորման քննության հարցաշար 

 
ԱՂԲՅՈՒՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Աղբյուրագիտության առարկան, սկզբնաղբյուրների դասակարգումը և 
ուսումնասիրման մեթոդները 

2. Հայկական լեռնաշխարհի հնագույն պատմության գրավոր աղբյուրները 
3. Վանի թագավորության գրավոր աղբյուրները. ուսումնասիրման վիճակը և խնդիրները 
4. Հայաստանը Երվանդունիների և Արտաշեսյանների շրջանում` ըստ հայ և օտար 

աղբյուրների 
5. Հունահռոմեական սկզբնաղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին 
6. Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման պատմության աղբյուրները 
7. Արշակունիների հայոց թագավորության պատմության ուսումնասիրման 

սկզբնաղբյուրները 
8. Մովսես Խորենացու «Հայոց պատմություն» երկի աղբյուրագիտական արժեքը 
9. 5-րդ դարի հայ ազատագրական պատերազմների պատմության ուսումնասիրման 

աղբյուրները 
10. Վաղ միջնադարի հայկական պատմագրական երկերը (ընդհանուր բնութագիրը) 
11. Արաբական աղբյուրները Հայաստանի և հայերի մասին 
12. Բագրատունյաց Հայաստանի պատմության ուսումնասիրման աղբյուրները 
13. Զարգացած և ուշ միջնադարի հայկական պատմագրական երկերը (ընդհանուր 

բնութագիրը) 
14. Կիլիկյան Հայաստանի պատմության ուսումնասիրման աղբյուրները 
15. Վիմագիր արձանագրություններն իբրև միջնադարյան Հայաստանի պատմության 

սկզբնաղբյուր 
16. Հայկական վկայաբանությունների աղբյուրագիտական արժեքը 
17. Հայկական ձեռագրերի հիշատակարանների աղբյուրագիտական արժեքը 
18. Միջնադարից նոր շրջանին անցման փուլի սկզբնաղբյուրների ընդհանուր բնութագիրը 
19. Հայաստանի 17-րդ դ. երկրորդ կեսի և 18-րդ դարի պատմության ուսումնասիրության 

օտար ծագման սկզբնաղբյուրները 
20. 17-18-րդ դդ. հայկական պատմագրական երկերի աղբյուրագիտական արժեքը 
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21. 17-19-րդ դդ. օտարազգի ուղեգիրների տեղեկությունները Հայաստանի մասին 
22. Արևմտյան Հայաստանի` օսմանյան գերիշխանության ժամանակաշրջանի 

պատմության ուսումնասիրման հիմնական աղբյուրները 
23. Սիմեոն Երևացու «Ջամբռն»-ն իբրև Հայաստանի տնտեսական կյանքի պատմության 

սկզբնաղբյուր 
24. 17-19-րդ դդ. հայկական ուղղեգրությունների աղբյուրագիտական արժեքը 
25. Արևելյան Հայաստանի` ցարական գերիշխանության ժամանակաշրջանի պատմության 

ուսումնասիրման հիմնական աղբյուրները 
26. Պարբերական մամուլն իբրև պատմական սկզբնաղբյուր 
27. Հայ ազգային կուսակցությունների պատմության ուսումնասիրման աղբյուրները 
28. Հայոց ցեղասպանության պատմության ուսումնասիրման հիմնական աղբյուրները  
29. Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության ուսումնասիրման հիմնական 

աղբյուրները 
30. Գարեգին Նժդեհի աշխատությունների աղբյուրագիտական արժեքը 
31. Խորհրդային Հայաստանի պատմության ուսումնասիրման հիմնական աղբյուրները 
32. Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմության ուսումնասիրման աղբյուրները 
33. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմության ուսումնասիրման աղբյուրները 
34. Հայկական Սփյուռքի պատմության ուսումնասիրման հիմնական աղբյուրները 

 
 

ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Հայ ժողովրդի ծագման և կազմավորման հարցերը հայկական պատմագիտության մեջ 
2. Հայոց պատմության պարբերացման հիմնախնդրի ուսումնասիրությունը հայկական 

պատմագիտության մեջ  
3. Վանի թագավորության պատմության պատմագրությունը 
4. Երվանդունյաց և Արտաշեսյան Հայաստանի պատմության պատմագրությունը 
5. Արշակունյաց Հայաստանի պատմության պատմագրությունը 
6. Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման հարցի լուսաբանումը հայկական 

պատմագիտության մեջ 
7. 5-րդ դարի հայ ազատագրական պայքարի պատմության պատմագրությունը 
8. Հայ գրերի ստեղծման խնդիրը հայկական պատմագիտության մեջ 
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9. Հայաստանում արաբական տիրապետության ժամանակաշրջանի պատմության 
լուսաբանումը հայկական պատմագիտության մեջ 

10. Բագրատունյաց Հայաստանի պատմության պատմագրությունը 
11. Կիլիկյան Հայաստանի 11-14-րդ դդ. պատմության լուսաբանումը հայկական 

պատմագիտության մեջ 
12. Հայաստանի 11-17-րդ դարերի պատմության առանցքային հիմնախնդիրների 

ուսումնասիրությունը հայկական պատմագիտության մեջ 
13. 1720-ական թթ. Արցախի և Սյունիքի ազատագրական շարժումների 

ուսումնասիրությունը հայկական պատմագիտության մեջ 
14. Հայկական նոր պատմագիտության սկզբնավորումը 
15. Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանին միացման հարցը հայկական 

պատմագիտության մեջ 
16. Արևմտյան Հայաստանի 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի քաղաքական և սոցիալ-

տնտեսական վիճակի պատմության պատմագրությունը 
17. 1877-1878 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի, Հայկական հարցի միջազգայնացման 

խնդիրների ուսումնասիրությունը հայկական պատմագիտության կողմից 
18. 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի հայ ազատագրական շարժման և հայ ազգային 

կուսակցությունների գործունեության լուսաբանումը հայկական պատմագիտության 
մեջ 

19. Հայկական հարցի լուսաբանումը մինչխորհրդային հայկական պատմագիտության մեջ 
20. Հայոց ցեղասպանության պատմության լուսաբանումը հայկական պատմագիտության 

մեջ 
21. Հայաստանի առաջին հանրապետության պատմության պատմագրությունը 
22. Հայաստանի առաջին և երկրորդ (խոհրդային) հանրապետությունների տարածքային-

սահմանային խնդիրների լուսաբանումը հայկական պատմագիտության մեջ 
23. Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատման, 1921թ. փետրվարյան 

ապստամբության և քաղաքացիական կռիվների պատմության պատմագրությունը 
24. Արցախի խորհրդային ժամանակաշրջանի պատմության լուսաբանումը հայկական 

պատմագիտության մեջ 
25. Խորհրդային Հայաստանի 1920-1940 թթ. պատմության ուսումնասիրությունը 

հայկական պատմագիտության մեջ 
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26. Երկրորդ համաշխարային և Հայրենական մեծ պատերազմների պատմության 
պատմագրությունը 

27. Խորհրդային Հայաստանի հետպատերազմյան շրջանի պատմության լուսաբանումը 
հայկական պատմագիտության մեջ 

28. Խորհրդահայ պատմագիտությունը վերակառուցման տարիներին 
29. Խորհրդահայ մշակույթի պատմության լուսաբանումը հայկական պատմագիտության 

մեջ 
30. Արցախյան պատերազմի պատմության պատմագրությունը 
31. Հայաստանի Երրորդ Հանրապետության պատմության պատմագրությունը 
32. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պատմության պատմագրությունը 
33. Հայկական մամուլի պատմության պատմագրությունը 
34. Հայ գաղթավայրերի պատմության պատմագրությունը 
35. Հայկական Սփյուռքի պատմության պատմագրությունը 
36. Միքայել Չամչյանի պատմագիտական ժառանգությունը 
37. Ղևոնդ Ալիշանի պատմագիտական ժառանգությունը 
38. Լեոյի պատմագիտական ժառանգությունը 
39. Մաղաքիա Օրմանյանի պատմագիտական ժառանգությունը 
40. Նիկողայոս Ադոնցի պատմագիտական ժառանգությունը 
41. Հակոբ Մանանդյանի պատմագիտական ժառանգությունը 
42. Աշոտ Հովհաննիսյանի պատմագիտական ժառանգությունը 

 
 
Ինստիտուտի տնօրեն`     Ա. Ա. Մելքոնյան 
Գիտական քարտուղար`    Հ. Ղ. Մուրադյան 
 
 


