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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել պատմական կոնկրետ 

ժամանակաշրջանում Ռուսաստանում ծավալված պատմական գործըն-

թացները, քննարկել ռուսաստանյան և արևմտաեվրոպական կայսրու-

թյունների ընդհանրությունն ու տարբերությունը, լուսաբանել աշխար-

հագրական և քաղաքական ծավալապաշտության հիմնախնդիրները 

Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մարտավարական ու 

ռազմավարական համակարգում: 
 

Դասընթացի առաջնային խնդիրներն են. 

 համաշխարհային պատմության համատեքստում Ռուսաստանի 

նոր շրջանի պատմության կարևորագույն հիմնահարցերի լու-

սաբանումը, 

 պատմական այդ ժամանակաշրջանում սոցիալ – տնտեսական 

ու քաղաքական – մշակութային գործընթացների պատճառա-

հետևանքային կապերի վերհանումը, .ուսանողների գիտելիքի 

անհրաժեշտ մակարդակի ձևավորումը: 

Դասընթացի արդիական, գործնական կիրառական նշա-

նակությունը. 

 19-րդ դարում Ռուսաստանում պատմամշակութային գործընթաց-

ների հետազոտումը հնարավորություն է ընձեռում ապահովել պատմա-

կան նոր և նորագույն ժամանակների կապը, ըմբռնել Կովկաս – Ռու-

սաստան, Ռուսաստան-Արևելք-Արևմուտք առնչությունները, պատկե-

րացում կազմել եվրասիականության մասին: 

  

Դասընթացի կրթական արդյունքները. 

Դասընթացի ավարտին ուսանողը. 

 կունենա տեսական գիտելիքներ Ռուսաստանի պատմության 

վերոնշյալ ժամանակաշրջանի վերաբերյալ ,  

 գիտելիքի անհրաժեշտ մակարդակի ձևավորման հիման վրա 

կհասկանա Ռուսաստանի դերակատարումը համաշխարհային 

պատմության մեջ, 
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 թեմաների վերլուծությամբ կկատարի տեսական ընդհանրա-

ցումներ, 

 քաջատեղյակ կլինի Ռուսաստանի նոր շրջանի պատմության 

աղբյուրներին և պատմագրությանը,  

 դասընթացի հիմնահարցերի քննախոսությամբ կկատարի հե-

տևություններ և պատկերացում կունենա ներկա գործընթացնե-

րի և զարգացումների մասին: 

 

Դասընթացի հիմնական հասկացությունները. 

Կայսրություն, արդյունաբերական հեղաշրջում, պալատական հե-

ղաշրջում, հեղափոխություն, բարեփոխում, սահմանադրություն, ազա-

տականություն, ծավալապաշտություն, ռազմավարություն, մարտավա-

րություն, միացում, նվաճում, Եվրոպայի ժանդարմ, դեկաբրիզմ, ճորտա-

տիրական իրավունք, նարոդնիկություն, ժողովրդագնացություն, ազա-

տագրական պայքար, ռուսական մշակույթ:  

Դասընթացի կապը այլ դասընթացներին – Համաշխարհային 

պատմություն, Հայոց պատմություն, Ռուս գրականության պատմություն, 

Ռուսական արվեստի պատմություն, Պատմության դասավանդման մե-

թոդիկա: 
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Կրթության բովանդակություն 

 

Ներածություն (1ժամ) 

 

19-րդ դարը որպես Ռուսաստանի պատմության մեջ պատմադիվա-

նագիտական, սոցիալ – տնտեսական, մշակութային նշանավոր իրա-

դարձություններով հարուստ ժամանակաշրջան: Այդ պատմափուլի հա-

մակողմանի ուսումնասիրության գիտատեսական, գործնական – կիրա-

ռական նշանակությունը, արդիականությունը: 19-րդ դարի Ռուսաստա-

նի պատմության պատմագրության համառոտ ակնարկ:  

 

Թեմա 1. Ռուսաստանը 19-րդ դարի 1-ին կեսին:  

Ռուսաստանյան կայսրության ժողովուրդները (5 ժամ) 

 

Ռուսաստանյան կայսրության տարածքը, բնակչության կազմը և 

սոցիալական շերտավորումը: Ռուսաստանի տնտեսության ընդհանուր 

գնահատականը: Գյուղատնտեսության հիմնական առանձնահատկու-

թյունները: Գյուղացիական և կալվածատիրական տնտեսությունների 

ապրանքայնացումը: Ճորտատիրության ճգնաժամը: Արմատական տե-

ղաշարժերը և էական փոփոխությունները արդյունաբերության բնագա-

վառում: Արդյունաբերական հեղաշրջման առանձնահատկությունները: 

Ռուսաստանի պետական քաղաքական համակարգը և սոցիալական 

կառուցվածքը: 

1801 թ. Պալատական հեղաշրջումը: Պավել 1-ինը ռուսական հա-

սարակական – քաղաքական և պատմագիտական մտքի գնահատմամբ: 

Ալեքսանդր 1-ինը որպես պետական գործիչ: «Լագարպի ծրագիրը» և 

դրա ազդեցությունը երիտասարդ միապետի աշխարհայացքի վրա: 

Ալեքսանդր 1-ինի «երիտասարդ բարեկամները»` Ն. Նովոսիլցև,             

Ա. Չարտորիյսկի, Ն. Կոչուբեյ և այլք: «Գաղտնի կոմիտեի» գործունեու-

թյունը: Ալեքսանդր 1-ինի գահակալման երկու` ազատական և պահպա-

նողական շրջանները: Ալեքսանդրյան բարեփոխումները, դրանց պե-

տական – քաղաքական, սոցիալ – տնտեսական էությունը և նշանակու-
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թյունը: Ն. Նովոսիլցևի «Ռուսաստանյան կայսրության կանոնագրու-

թյունը» (1819 թ.): 

Մ. Մ. Սպերանսկու պետական գործունեությունը և նրա պետական 

վերափոխումների ծրագիրը: Մ. Մ. Սպերանսկու սահմանադրության 

նախագիծը որպես վերևից հավանության արժանացած քաղաքական 

առաջին բարեփոխման մտահղացում Ռուսաստանում: 1818 թ. Լեհա-

կան սահմանադրությունը: «Հեղափոխություն վերևից» պատմաքաղա-

քական հասկացությունը: Բարեփոխումները որպես «հեղափոխություն 

վերևից» դրսևորման ձև Ռուսաստանում: 

Նիկոլայ 1-ինի բացարձակ միապետությունը: Նիկոլաևյան ժամա-

նակաշրջանի Ռուսաստանը: Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռու-

սաստանին: Հայկական մարզի կազմավորումը: Արևելյան Հայաստանի 

միացման 4 պատմահայեցողության քննախոսություն: Մամուլը, լուսա-

վորությունը Նիկոլայ 1-ինի կառավարության քաղաքականության հա-

մակարգում: Ղրիմի պատերազմի պատճառները, սկիզբը, ընթացքը և 

նրա ռազմաքաղաքական ու դիվանագիտական արդյունքները: 

 

Թեմա 2. Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ 

դարի 1-ին կեսին (6 ժամ) 

 

Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր ուղղու-

թյունները 19-րդ դ. սկզբին՝ հյուսիսային (Շվեդիա, Ֆինլանդիա), հարա-

վային (Թուրքիա, Պարսկաստան, Բալկաններ, Անդրկովկաս), արև-

մտյան (Լեհաստան, Պրուսիա), հեռավորարևելյան (Ճապոնիա, Ման-

ջուրիա, Չինաստան): Ռուսաստանը մեծ տերությունների դիվանագի-

տական ու արտաքին քաղաքական պայքարի համակարգում: 

Ալեքսանդր 1-ինը որպես դիվանագետ: Ռուսաստանը և նապո-

լեոնյան պատերազմները: Ռուսական բանակի ռազմական գործողու-

թյունները Եվրոպայում: Երկու կայսրերի դիվանագիտական մենամար-

տը Տիլզիտում: Տիլզիտի հաշտությունը, դրա արդյունքները և դիվանա-

գիտական քաղաքական պայմանագրերը: Երկու կայսրերի դիմակայու-

թյունը Էրֆուրտում:  

Վրացական թագավորության կազմալուծումը: Արևելյան Վրաստա-
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նը Ռուսաստանի կազմում:Միացում, թե նվաճում. Ռուսական պատմագ-

րության գնահատականը: Ռուսական կայսրության քաղաքականությու-

նը Կովկասում: 

1804-1813 թթ. Ռուս – պարսկական և 1806-1812 թթ. Ռուս – թուրքա-

կան պատերազմները. Արևելյան Վրաստանը, Բեսարաբիան Ռուսա-

կան կայսրության կազմում: 1808-1809 թթ. Ռուս – շվեդական պատե-

րազմը: Ֆիննական մեծ իշխանության կազմավորումը: 

Միջազգային իրադրությունը և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքա-

կանությունը 1812 թ.: Նապոլեոնի ներխուժումը Ռուսաստան և ռազմա-

քաղաքական իրադրությունը պատերազմի առաջին փուլում: Բորոդի-

նոյի ճակատամարտը և նրա ռազմաքաղաքական նշանակությունը: Բո-

րոդինոն ռուս և ֆրանսիացի ժամանակակիցների, քաղաքական, զինվո-

րական գործիչների, դիվանագետների, պատմագիտական մտքի ներ-

կայացուցիչների գնահատմամբ: Ռազմական խորհրդակցությունը Ֆի-

լիում և Մ. Ի. Կուտուզովի ռազմավարությունն ու մարտավարությունը: 

Մոսկվան թողնելու ռազմաքաղաքական շարժառիթները: Ռուսական 

բանակի հակահարձակումը և նապոլեոնյան բանակի ջախջախումը: 

Ռուսական բանակի արտասահմանյան արշավանքը 1813-1814 թթ.: 

Ռուսաստանի դերը եվրոպական ժողովուրդներին նապոլեոնյան տիրա-

պետությունից ազատագրելու գործում: «Ժողովուրդների ճակատամար-

տը» Լայպցիգի տակ: Ռուսական բանակի հաղթամուտքը Փարիզ: 

Վիեննայի վեհաժողովը: «Սրբազան դաշինքի» ձևավորումը: Ռուսական 

դիվանագիտությունը «Սրբազան դաշինքի» եվրոպական վեհաժողովնե-

րում: Ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունը միջազգային հարա-

բերություններում նապոլեոնյան պատերազմից հետո. Ռուսաստանի մի-

ջազգային հեղինակության աճը և ռազմաքաղաքական հզորացումը: 

Հունական ապստամբությունը և Ռուսաստանը: Ունքիար – Իսքելեսիի 

պայմանագիրը: Ռուսական դիվանագիտությունը և հեղափոխություննե-

րը Եվրոպայում:  

1826-1828 թթ. ռուս-պարսկական պատերազմը: Թուրքմենչայի 

պայմանագիրը և Ռուսաստանին Անդրկովկասի միացման ավարտը: 

1828-1829 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմը: Ադրիանուպոլիսի պայ-

մանագիրը և Ախալքալաքի, Ախալցխայի ու Սև ծովի առափնյա շրջանի 
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(Փոթի նավահանգստով) միացումը Ռուսաստանին: 

Հյուսիսային Կովկասի ժողովուրդները 19-րդ դ. 1-ին կեսին: Կովկա-

սի փոխարքայության հիմնումը և Ռուսաստանի աստիճանական 

առաջխաղացումը դեպի Հյուսիսային Կովկաս: Մյուրիդիզմի ձևավորու-

մը: Իմամաթի հիմնումը.Շամիլ: 1830-1864 թթ. Կովկասյան պատերազմը 

և դրա արդյունքները: 

  

Թեմա 3. Հասարակական – քաղաքական միտքը  

Ռուսաստանում (4 ժամ) 

 

Ալեքսանդրյան ազատականության (լիբերալիզմի) ժամանակաշըր-

ջանը: Հայրենական պատերազմի ներգործությունը ռուսական հասա-

րակական – քաղաքական մտքի զարգացման գործընթացում: Պահպա-

նողական – միապետական, լիբերալ – ազատական, արմատական – հե-

ղափոխական հոսանքները Ռուսաստանում: Դեկաբրիզմը որպես առա-

ջադեմ ազնվականության կազմակերպված քաղաքական ընդդիմություն: 

Դեկաբրիստական առաջին գաղտնի կազմակերպությունները, քաղա-

քական – լուսավորչական ծրագրերը և գործունեությունը: Ազնվական 

հեղափոխականների ծրագրային հիմնական փաստաթղթերը՝ Պ.Պես-

տելի «Ռուսկայա Պրավդան» և Ն. Մուրավյովի «Սահմանադրությունը»: 

1825 թ. Դեկտեմբերի 14-ի ռազմաքաղաքական իրադարձությունները 

Պետերբուրգում: Դեկաբրիստական շարժման ներգործությունը և ազդե-

ցությունը ռուսական հասարակական – քաղաքական մտքի հետագա 

գործընթացի վրա, նրա տեղը և դերը Ռուսաստանի պատմության մեջ: 

Պահպանողական և ընդդիմադիր ուժերի հակամարտությունը: Քա-

ղաքական վտարանդիությունը, նրա ներգործությունը հասարակական 

մտքի զարգացման և գաղափարաքաղաքական պայքարի վրա Ռուսաս-

տանում: Հեղափոխական խմբակները 1820-1830-ական թթ: Կրիտսկի 

եղբայրների խմբակը, Սունգուրովի խմբակը, Ն. Վ. Ստանկևիչի խմբա-

կը, Պ. Ն. Չաադաևը և նրա «Փիլիսոփայական նամակները»: 

Ս. Ուվարովի Պաշտոնական ժողովրդայնության տեսությունը, նրա 

ձևավորման պատմաքաղաքական ու գաղափարական նախադրյալնե-
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րը: Պաշտոնական ժողովրդայնության տեսության երեք հիմնադրույթ-

ները` ինքնակալությունը, ուղղափառությունը և ժողովրդայնությունը որ-

պես Ռուսաստանի հիմնարար հզորության և ապագայի կայուն երաշ-

խիք: Մ. Պ. Պոգոդին, Ս. Պ. Շևիրև: 

Ռուսաստանի զարգացման պատմական ուղիների հիմնահարցը 

1830-1840-ական թթ.. սլավոնասերներ (Ա. Խոմյակով, Ի. Կիրեևսկի, Պ. 

Կիրեևսկի, Ս. Աքսակով, Յ. Սամարին) և արևմտականներ (Տ. Գրանովս-

կի, Ս. Սոլովյով, Մ. Կատկով, Կ. Կավելին, Ֆ. Բուսլաև, Ի. Պանաև): 

Գյուղացիական հարցը 1830-40-ական թթ. հասարակական – գաղափա-

րական պայքարում: 

Հեղափոխական – ժողովրդավարական հայացքների ձևավորումը 

Ռուսաստանում: Վ. Ի. Բելինսկի, Ա. Ի. Գերցեն. գյուղացիական (հա-

մայնքային) սոցիալիզմի գաղափարախոսության արմատավորումը 

Ռուսաստանում: «Կոլոկոլը» և «Սովրեմեննիկը» գյուղացիական ռեֆոր-

մի նախօրյակին: 

 Ռուսական քաղաքական միտքը, հասարակական շարժումը և 

1848-1849 թթ. եվրոպական հեղափոխությունները:Պետրաշևականները 

և հասարակական – քաղաքական մտքի հետագա զարգացումը Ռու-

սաստանում: Քաղաքական միտքը, հասարակական շարժումը ազգային 

շրջաններում, դրանց բնույթը, առանձնահատկությունը, տեղը, դերը և 

նշանակությունը համառուսաստանյան քաղաքական գործընթացներում: 

 

Թեմա 4. Ռուսաստանը 1861-1881թթ. (4 ժամ) 

 

1. Ճորտատիրական իրավունքի անկումը 

Ալեքսանդր 2-րդ Ազատարարի գահակալումը: Ռուսաստանը ճոր-

տատիրական իրավունքի վերացման նախօրյակին: Ճորտատիրական 

իրավունքի վերացման պատմական անհրաժեշտությունը: Ճորտատի-

րական իրավունքի վերացման ուղղությամբ առաջին քայլերը: Խմբա-

գրական հանձնաժողովների գործունեությունը: 1861 թ. Փետրվարի 19-ի 

Մանիֆեստը: 1861 թ. մարտի 5-ի կանոնադրությունը: Գյուղացիության 

ազատագրման պատմական նշանակությունը: 1860-1870-ական թթ. 

ազատական ռեֆորմները (տեղական ինքնակառավարման, դատական, 
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ռազմական, կրթական և այլն): Արդյունաբերության և գյուղատնտեսու-

թյան զարգացումը հետռեֆորմյան շրջանում: 

2. Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 19-րդ դ. 2-րդ կե-

սին 

1853-1856 թթ. Ղրիմի պատերազմը: 1856 թ. մարտի 30-ի Փարիզի 

հաշտությունը և դրա հետևանքները: 

«Երեք կայսրերի դաշինքը»: Ա. Մ. Գորչակովի պայքարը Փարիզի 

պայմանագրի կետերը վերացնելու ուղղությամբ:  

Այգունի և Պեկինի պայմանագրերը Չինաստանի հետ: Միջին 

Ասիայի միացումը Ռուսաստանին. Բուխարայի էմիրության և Խիվայի 

խանության նվաճման արդյունքները: 

 Ռուսաստանը և բալկանյան ժողովուրդների ազատագրական 

պայքարը: 1877-1878 թթ. Ռուս-թուրքական պատերազմը: Սան–Ստե-

ֆանոյի հաշտության և Բեռլինի վեհաժողովի պայմանագրերը: Ռուսաս-

տանը և հայկական հարցը, նրա միջազգայնացումը: 

 

3. Հասարակական- քաղաքական կյանքը հետռեֆորմյան պատմա-

փուլում: 

Սահմանադրական շարժման նոր շրջանը: Դ. Կարակոզովի կրա-

կոցը և կառավարության քաղաքականության շրջադարձը: 

Նարոդնիկության ծագումը: Երեք հոսանք նարոդնիկական շարժ-

ման մեջ. պրոպագանդիստական-Պ. Լ. Լավրով, անարխիստական - Մ. 

Ա. Բակունին, դավադրական - Պ. Ն. Տկաչյով: «Զեմլյա ի վոլյա» նա-

րոդնիկական կազմակերպությունը և դրա գործունեությունը (Գ.Պլեխա-

նով, Ա. Միխայլով, Ս. Պերովսկայա, Մ. Նատանսոն և այլք): Ժողովըր-

դագնացությունը: «Նարոդնայա վոլյա» և «Չյոռնի պերեդել» նարոդնի-

կական կազմակերպությունների գործունեությունը:  

1880-1881 թթ. հեղափոխական իրադրությունը: Մ. Տ. Լորիս–Մելի-

քովի «սրտի դիկտատուրան»: 1881 թ. Մարտի 1-ի ահաբեկչությունը. 

«Նարոդնայա վոլյայի» անկումը: Լիբերալ – ազատական շարժումը 

Ռուսաստանում 20-րդ դ. վերջին: Լիբերալ նարոդնիկությունը:  
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Թեմա 5. Ռուսաստանը Ալեքսանդր Երրորդ Խաղաղարարի 

գահակալման շրջանում (2 ժամ) 

 

Ալեքսանդր 3-րդի հակառեֆորմները: Արդյունաբերական վերելքը: 

Ս. Յու. Վիտտե: Մարքսիզմի տարածումը Ռուսաստանում: Գ. Պլեխա-

նովի «Աշխատանքի ազատագրություն» խմբակը: Մարքսիստական 

խմբակները Ռուսաստանում: Վ. Ի. Ուլյանովի (Լենինի) հեղափոխա-

կան գործունեության սկիզբը:  

Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությունը 1879-1882 թթ.: 

«Երեք կայսրերի դաշինքից» դեպի ռուս – ֆրանսիական մերձեցումը 

(1891-1894 թթ.): Ռուսական կառավարության քաղաքականությունը Հե-

ռավոր Արևելքում: 

 

Թեմա 6. Ռուսաստանի մշակույթը 19-րդ դարում (2 ժամ) 

 

Ռուսաստանի մշակույթը և հոգևոր կյանքը 19-րդ դարի 1-ին կեսին:  

Ալեքսանդրյան բարեփոխումները կրթության համակարգում: Հան-

րակրթական, միջնակարգ և բարձրագույն դպրոցը (Մոսկվայի, Պետեր-

բուրգի, Կազանի, Խարկովի): Կրթության բնագավառում դասայնությու-

նը: Լուսավորության համակարգի փոփոխությունները Նիկոլայ Առաջի-

նի գահակալման ժամանակաշրջանում: 

Բնական գիտությունների զարգացումը (Ն. Զինին, Ն. Լոբաչևսկի, 

Է. Լենց, Մ. Օստրոգրադսկի, Ն. Պիրոգով և այլք): Տեխնիկայի զարգա-

ցումը (Ե. և Մ. Չերեպանովներ, Պ. Շիլլինգ , Պ. Անոսով և այլք): Ռուս 

ճանապարհորդները (Ֆ. Բելինսհաուզեն, Ի. Կրուզենշտերն, Գ. Նևելս-

կոյ, Յու. Լիսյանսկի և այլք): Ռուսական պատմագրությունը (Ն. Կա-

րամզին, Մ. Պոգոդին, Ս. Սոլովյով և այլք): Ռուսական մշակույթի «ոսկե 

դարը»: Ճարտարապետությունը և քանդակագործությունը (Ա. Վորոնի-

խին, Մ. Զախարով, Կ. Ռոսի, Ի. Մարտոս, Պ. Կլոդտ և այլք): Ռուսական 

գեղանկարչությունը (Կ. Բրյուլով, Օ. Կիպրենսկի, Վ. Տրոպինին, Ա. Վե-

նեցիանով, Պ. Ֆեդոտով, Ա. Իվանով և այլք): Ռուսական գրականությու-

նը (Վ. Ժուկովսկի, Ս. Գրիբոյեդով, Ա. Պուշկին, Յու. Լերմոնտով, Ն. Գո-
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գոլ), երաժշտությունը (Մ. Գլինկա, Ա. Դարգոմիժսկի), թատրոնը (Մ. 

Շչեպկին): Մոսկվայի Մեծ թատրոնը և Փոքր թատրոնը: Ալեքսանդրյան 

թատրոնը Պետերբուրգում: 

 

Ռուսաստանի մշակույթը և հոգևոր կյանքը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին:  

Եկեղեցական – ծխական, զեմստվային և ժողովրդական կրթության 

դպրոցները: Կ. Ուշինսկու մանկավարժական հայացքները: Դասական 

և ռեալական գիմնազիաները: Կանանց կրթության զարգացումը: Հա-

մալսարանները` հասարակական – գաղափարական պայքարի ամ-

բիոններ: Մտավորականության մասնակցությունը հասարակական – 

մշակութային կյանքին: 

Բնական և տեխնիկական գիտությունների զարգացումը (Ի. Մեչնի-

կով, Դ. Մենդելեև, Ս. Կովալևսկայա, Ի. Սեչենով, Ա. Բուտլերով, Ա. Պո-

պով և այլք): Ռուսական պատմագրությունը (Ս. Սոլովյով, Վ. Կլյուչևսկի 

և այլք): Ճարտարապետությունը և քանդակագործությունը (Ա. Ռեզա-

նով, Գ. Տոն, Ի. Ռոպետ, Լ. Անտակոլսկի, Պ. Տրուբեցկոյ և այլք): Ռու-

սական գեղանկարչությունը. պերեդվիժնիկներ (Կրամսկոյ, Գ. Մյասոյե-

դով, Վ.Պերով), Պ. Տրետյակովի պատկերասրահը: Ռուսական գրակա-

նությունը. Ի. Տուրգենևի, Լ. Տոլստոյի, Ֆ. Դոստոևսկու, Ա. Չեխովի, Ա. 

Տոլստոյի, Ա. Օստրովսկու ստեղծագործությունների համաշխարհային 

պատմական նշանակությունը: Ռուսական երաժշտությունը. Մոսկվայի 

և Պետերբուրգի կոնսերվատորիաների հիմնումը, «Հզոր խումբը» (Պ. 

Չայկովսկի, Ա. Բորոդին, Մ. Մուսորգսկի, Ց. Կյուի, Ն. Ռիմսկի –Կորսա-

կով):  
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Թեմաների ուսումնառության մեթոդներ 

 

Ներածություն – ակնարկային դասախոսություն (1 ժամ) 

Թեմա 1. Ակադեմիական դասախոսություն (5 ժամ), դիդակտիկ 

պարագաներ (դիմանկարներ, քարտեզ, գրատախտակ), գրաֆիկական 

կազմակերպիչներ (հասկացությունների համեմատության էմաձև, տեա-

ձև աղյուսակներ, վենի տրամագիծ): 

Թեմա 2. Ակնարկային դասախոսություն և ուսումնական հետազո-

տություն (ռեֆերատների ներկայացում և քննարկում, 6 ժամ): Ռեֆե-

րատների առաջարկվող թեմաներ. 

1. Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր ուղղու-

թյունները 19-րդ դարի սկզբին: 

2. Անդրկովկասի՝ Ռուսաստանին միացման պատմական նշանա-

կությունը: 

3. Բորոդինոն ռուս և ֆրանսիացի ժամանակակիցների, քաղաքա-

կան, զինվորական գործիչների, դիվանագետների, պատմագիտական 

մտքի ներկայացուցիչների գնահատմամբ: 

4. Ռուսական բանակի արտասահմանյան արշավանքը 1813-1814 

թթ.: 

5. Հայերի մասնակցությունը 1812 թ. Հայրենական պատերազմին:  

6. Ռուսական դիվանագիտությունը Վիեննայի վեհաժողովում: 

Թեմա 3. Ակադեմիական դասախոսություն, դիդակտիկ պարագա-

ներ (դիմանկարներ, գրատախտակ), գրաֆիկական կազմակերպիչներ 

(հասկացությունների համեմատության աղյուսակներ, վենի տրամագիծ): 

Թեմա 4. Դասախոսություն - բանավեճ «Ճորտատիրական իրա-

վունքի վերացումը Ռուսաստանում» և «Ռուսաստանի արտաքին քա-

ղաքականությունը 19-րդ դարի 60-70-ական թթ.» թեմաներով (2 ժամ): 

Դիդակտիկ պարագաներ (դիմանկարներ, գրատախտակ), գրաֆիկա-

կան կազմակերպիչներ (հասկացությունների համեմատության աղյու-

սակներ, վենի տրամագիծ), աշխատանք սկզբնաղբյուրների հետ: 
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Գործնական պարապմունք «Նարոդնիկական շարժումը Ռուսաս-

տանում» թեմայով: 

Գործնական պարապմունքի պլան (2 ժամ) 

1. Նարոդնիկության ծագումը: 

2.  Երեք հոսանք նարոդնիկական շարժման մեջ: Պ. Լ. Լավրով, Մ. 

Ա. Բակունին, Պ. Ն. Տկաչյով:  

3. Ժողովրդագնացությունը: «Զեմլյա ի վոլյա» նարոդնիկական 

կազմակերպությունը: 

4. 1880-1881 թթ. հեղափոխական իրադրությունը: Մ. Տ. Լորիս –
Մելիքովի «սրտի դիկտատուրան»: 

5.  1881 թ. Մարտի 1-ի ահաբեկչությունը. «Նարոդնայա վոլյայի» 

անկումը: 

 

Հանձնարարվող գրականություն 

1. ,,Материалы по истории СССР. Освободительное движение и 

общественная мысль в России 19 в.’’, М., 1991. 

2. Մուրադյան, Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (19-րդ 

դար), Ե., 2011: 

3. Балуев Б. Н., Либеральное народничество на рубеже 19-20 вв., М., 

1995. 

4. Волк С. С., Народная воля 1879-1882, М., 1966. 

5. ,,История России 19-нач. 20-ого в., Под ред. Акад. В. Федорова, М., 

2011. 

6. Мунчаев Ш. М., Политическая история Российского государства, М., 

1998. 

7. Рудницкая Е. Л., Русский бланкизм. Петр Ткачев, М., 1992. 

 

Թեմա 5. Ակադեմիական դասախոսություն (2 ժամ) և ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարված հիմնական գրականությամբ 

«Ալեքսանդր 3-րդի հակառեֆորմները: Ս. Յու. Վիտտե: Մարքսիզմի 

տարածումը Ռուսաստանում: «Աշխատանքի ազատագրություն» խըմ-

բակը, Մարքսիստական խմբակները Ռուսաստանում, Վ. Ի. Ուլյանովի 

(Լենինի) հեղափոխական գործունեության սկիզբը: Լիբերալ – ազատա-
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կան շարժումը Ռուսաստանում 20-րդ դ. վերջին: Լիբերալ նարոդնիկու-

թյունը: Նիկոլայ 2-րդի թագավորության սկիզբը» թեմաներով: 

 

Գործնական պարապմունք «Ռուսաստանի արտաքին քաղաքա-

կանությունը 19-րդ դ. վերջին» թեմայով: 

Գործնական պարապմունքի պլան (2 ժամ) 

1. «Երեք կայսրերի դաշինքից» դեպի ռուս – ֆրանսիական մերձե-

ցումը:  

2. Ռուսական կառավարության քաղաքականությունը Հեռավոր 

Արևելքում: 

  

Հանձնարարվող գրականություն  

1. ,,Сборник договоров России с другими государствами 1858-1917 гг.'', 
М., 1952. 

2. Մ. Մուրադյան, Է. Մինասյան, Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազ-

գային հարաբերությունների համակարգում (18-19-րդ դդ.), Ե., 2005: 

3. Մ. Մուրադյան, Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (19-րդ 

դար), Ե., 2011: 

4. ,,История внешней политики России. Вторая половина 19-ого в.ˮ, 
М., 1999.  

5. ,,История России 19-нач. 20-ого в.’’, Под ред. Акад. В. Федорова, М., 

2011. 

6. Киняпина Н. С., Внешняя политика России второй половины 19-ого 

в., М., 1974. 

7. Манфред А. З., Образование русско –французского союза, М., 1975.  

8. Мунчаев Ш. М., Политическая история Российского государства, М., 

1998. 

  

Թեմա 6. Ուսանողի ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարված 

հիմնական գրականությամբ «Ռուսական գրականությունը, դրա տեղը և 

նշանակությունը համաշխարհային գրականության համակարգում» և 

«Ռուսական պատմագրությունը 19-րդ դարում» թեմաներով: 
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Գործնական պարապմունք «Ռուսաստանի մշակույթը 19-րդ դա-

րում» թեմայով: 

Գործնական պարապմունքի պլան (2 ժամ) 

1. Ռուսաստանի մշակույթը և հոգևոր կյանքը: Կրթությունը և գի-

տությունը: 

2. Ռուս ճանապարհորդները: Ռուսական Ամերիկան:  

3. Ռուսական մշակույթի «ոսկե դարը»: Ճարտարապետությունը և 

քանդակագործությունը:  

4. Ռուսական գեղանկարչությունը: Պերեդվիժնիկներ:  

5. Ռուսական թատրոնը, երաժշտությունը: «Հզոր խումբը»:  

 

Հանձնարարվող գրականություն 

1. Մ. Մուրադյան, Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (19-րդ 

դար), Ե., 2011: 

2. Астафьев Б. В., Русская музыка 19-нач. 20 вв., Л., 1979. 

3. Бенуа А. Н., История русской живописи в 19 в., М., 1995. 

4. Гнедич П. П., Всемирная история искусств, М., 1999. 

 5. ,,История государства и культуры России в кратком изложении ˮ, 
М., 2001. 

6. Кулешов В. И., История русской литературы 19-ого  в., М., 1997. 

7. Павлов Г. Е., Организация науки в России в первой половине 19-ого 

в., М.,1990. 

 

Դասընթացի գնահատման մեթոդը – նախատեսված երկու ընթա-

ցիկ ստուգումներից (գրավոր և բանավոր) յուրաքանչյուրը՝ 9 միավոր 

առավելագույն արժեքով: Յուրաքանչյուր ստուգման ժամանակ նախա-

տեսվում է 2 հարց՝ 1-ինը՝ 5 և 2-րդ հարցը՝ 4 միավոր առավելագույն ար-

ժեքով: 
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Հանձնարարվող գրականության ցանկ 

 

Աղբյուրներ 

1. «Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական ար-

տաքին քաղաքականության փաստաթղթերում», պրոֆ. Ջ. Կիրակոսյանի 

խմբ., Ե., 1972: 

2. ,,Из истории русско – кавказской войныˮ, Документы и материалы, 

Нальчик, 1991. 

3. ,,История России и дома Романовых в мемуарах современников в 

18-20 вв.ˮ, М., 1998. 

4. ,,Материалы по истории СССР. Освободительное движение и 

общественная мысль в России 19 в.ˮ, М., 1991. 

5. ,,Сборник договоров России с другими государствами 1858-1917 

гг.ˮ, М., 1952. 

 

Ուսումնական ձեռնարկներ 

1. Века А., История России с древнейших времен до наших дней, М., 

2003. 

2. История России с начала 19-ого в. до начала 21-огов., Под ред.        

А. Сахарова, М., 2005. 

3. ,,История России 19-нач. 20-ого в.ˮ, Под ред. акад. В. Федорова, М., 

2011.  

4. Орлов А., Георгиев В., История России 19 в., М., 1997. 

 

Մենագրություններ և կոլեկտիվ խմբագրությամբ հետազոտություններ 

1. Ազատյան Հ., Բախտորոշ պայմանագրեր, Ե., 2002: 

2. Բալայան Վ., Արցախի պատմություն, Ե., 2002: 

3. Բարխուդարյան Վ., Ալեքսանյան Հ., Ռուսաստանի հայ գաղթօջախ-

ների պատմություն, Ե., 2015: 

4. Դավթյան Ա., Հայկական և հայախառն բնակավայրերը Հյուսի-

սային Կովկասում, Ե., 2011: 

5. Հարությունյան Գ., 1877-1878 թթ. ռուս – թուրքական պատերազմը և 

Հայկական հարցը Սան- Ստեֆանոյի պայմանագրում, Ե., 2006: 

6. Մանուկյան Եվ., Հայ ժողովրդի ազգահավաքման գործընթացը 
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Արևելյան Հայաստանում 19-րդ դ. 20-ական թվականների վերջին 30-ական 

թվականների սկզբին, Ե., 2005: 

7. Մանֆրեդ Ա. Զ., Նապոլեոն Բոնապարտ, Ե., 1975: 

8. Մուրադյան Մ., Մինասյան Է., Ռուսաց դիվանագիտությունը միջազ-

գային հարաբերությունների համակարգում (18-19-րդ դդ.), Ե., 2005: 

9. Մուրադյան Մ., Ռուսաստանի պատմության հիմնահարցեր (19-րդ 

դար), Ե., 2011: 

10. Ներսիսյան Մ. Գ., Դեկաբրիստները Հայաստանում, Ե., 1958: 

11. Պողոսյան Ս., Պողոսյան Կ., Հայկական հարցի և հայոց ցեղաս-

պանության պատմություն, հատ. 1-ին, Ե., 2000: 

12. Պողոսյան Ա. Մ., Ղրիմի պատերազմի կովկասյան ռազմաճակատը 

և հայերի մասնակցությունը, Ե., 1958: 

13. Սիմոնյան Հր., Ազատագրական պայքարի քառուղիներում, գիրք 1, 

2, Ե., 2003: 

14. Սիմոնյան Պ., Հայկական հարցը և ռուսական հասարակական 

միտքը 19-րդ դ. 90-ական թվականներին, Ե., 2003: 

15. Քյուրքչյան Ա., 1826-1828 թթ. ռուս – պարսկական պատերազմը, Ե., 

2000: 

16. Астафьев Б. В., Русская музыка 19-нач. 20 вв., Л., 1979. 

17. Балуев Б. Н., Либеральное народничество на рубеже 19-20 вв., М., 

1995.  

18. Бенуа А. Н., История русской живописи  в 19 в., М., 1995. 

19. Богданович А. В., Три последных самодержца, М., 1990. 

20. Боханов А., Император Александр 3-ий, М., 2004. 

21. Волк С. С., Народная воля 1879-1882, М., 1966.  

22. Гаджиев К., Геополитика Кавказа, М., 2003.  

23. Глинка С. Н., Обозрение истории армянского народа, М., 1832. 

24. Гнедич П. П., Всемирная история искусств, М., 1999. 

25. Зайончковский П. А., Отмена крепостного права в России, М., 1968. 

26. Захарова Л. Г., Великие реформы России 1856-1874, М., 1992. 

27. ,,История внешней политики России. Вторая половина 19-ого в.ˮ, 
М., 1999. 

28. ,,История государства и культуры России в кратком изложенииˮ, 
М., 2001. 

29. Казиев Ш., Имам Шамиль, М., 2001. 
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30. Киняпина Н. С., Внешняя политика России второй половины 19-

ого в., М., 1974. 

31. Кулешов В. И., История русской литературы 19-ого в., М., 1997. 

32. Кузнецов В., Введение в кавказоведение, Владикавказ, 2004. 

33. Литвак Б. Г., Переворот 1861 г. в России: Почему не реализовалась 
реформаторская альтернатива, М., 1991. 

34. Манфред А. З., Образование русско – французского союза, М., 

1975. 

35. Мунчаев Ш. М., Политическая история Российского государства, 
М., 1998. 

36. Нечкина М. В., Движение декабристов, т. 1-2, М., 1955. 

37. Орлов А., Внешняя политика и международные отношения России 

с середины 19-ого в. до 1918 г., СПб., 2011. 

38. Павлов Г. Е., Организация науки в России в первой половине 19-

ого в., М., 1990. 

39. Потто В., Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, 

легендах и биографиях, т.1-3, СПб, 1886-1887. 

40. Рудницкая Е. Л., Русский бланкизм. Петр Ткачев, М., 1992. 

41. Стародубровская И. В., Соколов Д. В., Истоки конфликтов на 
Северном Кавказе, М., 2013. 

42. Тарле Е. В., Крымская война, т.1-2, М.-Л., 1960.  

43. Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье 19 – нач. 

20-ого в., часть 1-ая, 1800-1826 гг., Е., 2006.  

44. Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье 19 – нач. 

20-ого в., часть 2-ая, 1826-1836 гг., Е., 2006.  

45. Тунян В., Политика самодержавия России в Закавказье 19 – нач. 

20-ого в., часть 3-я, 1836-1844 гг., Е., 2006.  

46. Тунян В.,  А. С. Грибоедов и Армения, Е., 1995. 
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

Հայաստանի հարակից երկրների պատմության ամբիոն 

 

 

 
Ռուսաստանի պատմություն  

(19-րդ դար) 
 

Դասընթացի ծրագիր 
 

 
Պատմության ֆակուլտետի 

«Պատմություն»  մասնագիտությամբ բակալավրիատի  
հեռակա ուսուցման համար 

2-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ, 24 ժամ (18 ժամ՝ տեսական, 6 ժամ՝ 
գործնական), 4 կրեդիտ 

 

 

Կազմող՝  
ԵՊՀ ասիստենտ Սուսաննա Սերոբյան  

 

 

Համակարգչային ձևավորումը` Կ. Չալաբյանի 

Հրատ. սրբագրումը` Վ. Դերձյանի 

 

 

 

Չափսը՝ 60x84 
1
/16: Տպ. մամուլը՝ 1,5: 

Տպաքանակը՝ 100 օրինակ: 

 

 

ԵՊՀ հրատարակչություն 

ք. Երևան, 0025, Ալ. Մանուկյան 1 
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