
ԵՐԵՎԱՆԻ   ՊԵՏԱԿԱՆ   ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ 

ԺՈՒՌՆԱԼԻՍՏԻԿԱՅԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

մագիստրատուրայի ընդունելության 

հարցաշար 

 

1. Նախաժուռնալիստական երևույթներ. ժուռնալիստիկայի սկզբնավորումը 

2. Տեղեկատվական (լրատվական) ժանրերը մամուլում 

3. Վերլուծական - հրապարակախոսական ժանրերը մամուլում 

4. Գեղարվեստական - հրապարակախոսական ժանրերը մամուլում 

5. Հարցազրույցն իբրև ժանր և մեթոդ 

6. Ռեպորտաժի  ժանրը, տեսակները  

7. Հ. Շմավոնյանի «Ազդարար» հանդեսը 

8. «Հյուսիսափայլ» ամսագիրը: Ստ. Նազարյան, Մ. Նալբանդյան  

9. Գրիգոր Արծրունին եւ «Մշակը» 

10. Րաֆֆին և Լեոն «Մշակը»-ի աշխատակիցներ 

11. Հայ ազգային-պահպանողական  մամուլը 19-րդ դարի 2-րդ կեսին  

12. «Մուրճ» ամսագիրը: «Մուրճի» խմբագիրները 

13. Հայ քաղաքական մամուլի սկզբնավորումը 

14. Հայաստանի Հանրապետության մամուլը (1918-1920թթ.) 

15. Հեռուստատեսության գործառույթները 

16. Հայաստանի հեռուստատեսության սկզբնավորումը, զարգացման շրջափուլերը 

17. Հեռուստատեսության հանրային եւ մասնավոր մոդելներ: ՀՀ օրենքը 

Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին 

18. Ժուռնալիստական մասնագիտությունները հեռուստատեսությունում 

19. «Էկրանի լեզու» հասկացության էությունը, բաղադրիչները, հեռուստատեսության 

առանձնահատկությունները 

20. Տեղեկատվական ժանրերը հեռուստատեսությունում 

21. Հեռուստատեսային վերլուծական-հրապարակախոսական ժանրեր 

22. Ակնարկը հեռուստատեսությունում. տարատեսակները 

23. Հեռուստատեսությունն արտերկրում (ԱՄՆ, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Անգլիա, Իտալիա) 

24. Ռադիոյի սկզբնավորումը եւ զարգացման ընթացքը Հայաստանում 



25. Հայաստանի հանրային և մասնավոր հեռուստաընկերությունների լրատվական, 

վերլուծական ծրագրերը 

26. Հայաստանի հանրային ռադիոյի լրատվական, վերլուծական և մշակութային 

հաղորդաշարերը 

27. Ռադիոյի հանրային եւ մասնավոր մոդելներ (ՀՀ օրենքը «Հեռուստատեսության և 

ռադիոյի մասին») 

28. Ժուռնալիստական էթիկայի հիմնարար սկզբունքները եւ տեսությունները, էթիկական 

պատասխանատվության մեխանիզմները 

29. Տեղեկատվության  ազատության իրավական  կարգավորումը ՀՀ-ում 

30. Անմեղության կանխավարկածի իրավունքը եւ արտահայտվելու ազատությունը 

31. Անձնական կյանքի  գաղտնիության իրավունքը և հասարակական շահը 

32. Իրավական հասկացությունները ժուռնալիստիկայում. պատիվ եւ 

արժանապատվություն, դրանց պաշտպանությունը ՀՀ-ում 

33. Տեղեկատվական անվտանգություն. ներքին և արտաքին սպառնալիքներ 

34. Տեղեկատվական հասարակություն. բնորոշիչները, ձևավորման ընթացքը ՀՀ-ում: 

Տեղեկատվական զենքեր. էությունը, տեսակները, բնորոշիչները 

35. Լրատվական գործակալություններ. սկզբնավորումն ու զարգացման ընթացքը 

Հայաստանում 

36. Արդի հայ մամուլի համապատկերը (օրաթերթեր, շաբաթաթերթեր, ամսագրեր) 

37. ԶԼՄ ժամանակակից քննադատական տեսությունները 

38. Ժամանակակից ԶԼՄ-ների գործառութային փոխակերպումները և լսարանային 

առանձնահատկությունները 

39. Սոցիալական խմբերի առանձնահատկությունները ըստ ԶԼՄ-ի 

արտապատկերումների 

40. Սոցիալական ցանցերի նշանակությունը տեղեկատվական միասնական դաշտ 

ձևավորելու գործում 

41. «Նաիրի» շաբաթաթերթը  և Անդրանիկ Ծառուկյանի հրապարակախոսությունը 

42. Սփյուռքահայ գրական մամուլը («Բագին», «Նաիրի», «Փյունիկ», «Հայրենիք») 

43. Վահան Թեքեյանը խմբագիր և հրապարակախոս 

44. Թուրքիայի հայկական մամուլը («Մարմարա», «Ժամանակ», «Ակոս»)  

45. Աբգար Հովհաննիսյանի խմբագրած պարբերականները («Փորձ», «Արձագանք») 



46. Հայ մամուլի պատմության արդի շրջանի պարբերացումը 

47. Ավանդական կուսակցությունների վերադարձը և նրանց մամուլը (1990-ականների 

սկիզբ) 

48. Մեդիա տեխնոլոգիաները 19-21-րդ դարերում, հարամիտման տեսակները, 

մեդիագրագիտություն 

49. Մեդիա ազդեցությունների ուսումնասիրության տեսություններ և մեթոդներ 

50. Հաղորդակցային նոր տեխնոլոգիաների ազդեցությունը հեռուստատեսության վրա 

51. Համացանցը և սոցիալական մեդիան 

 


