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Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն 

մագիստրոսական ծրագրի ընդունելության հարցաշար 

 

1. Սոցիոլոգիայի որպես գիտության առաջացման նախադրյալները. օբյեկտն 

ու առարկան,  մակրո և միկրո մակարդակները 

2. Սոցիալական ինստիտուտների ընդհանուր բնութագիրը, դրանց 

տեսակները 

3. Սոցիալական խմբերի հիմնական բնութագիրչները: Սոցիալական խմբերի 

տեսակները. ռեֆերենտ խմբեր 

4. Սոցիալական կազմակերպությունների ընդհանուր բնութագիրը 

5. Սոցիալական դերեր և ստատուսներ, դերային կոնֆլիկտ և դերային 

լարվածություն 

6. Սոցիալականացման գործընթացի ընդհանուր բնութագիրը: 

Սոցիալականացման ագենտները 

7. Սոցիալական արժեքներ և նորմեր 

8. Սոցիալական վերահսկողության համակարգը. սոցիալական 

վերահսկողության տեսակները: Շեղվող վարքի հիմնախնդրի ընդհանուր 

բնութագիրը և այն մեկնաբանող սոցիոլոգիական տեսությունները 

9. Սոցիալական անհավասարությունը մեկնաբանող տեսությունները  

10. Սոցիալական շարժունությունը և դրա տեսակները 

11. Վեբերի ուսմունքը սոցիալական գործողության մասին 

12. Սոցիոլոգիայի առարկան և մեթոդները ըստ Կոնտի 

13. Գիտությունների դասակարգումն ըստ Օ. Կոնտի  

14. Հասարակական համերաշխությունը և աշխատանքի բաժանումը ըստ 

Դյուրկհեյմի 

15. Օ. Կոնտի ուսմունքը սոցիալական ստատիկայի և սոցիալական 

դինամիկայի մասին 

16. Սոցիալ-դարվինիստական ուղղությունը սոցիոլոգիայում 

17. Մ. Վեբերի ուսմունքը իդեալական տիպի և իշխանության ձևերի մասին 

18. Թյոնիսի ուսմունքը համայնքի և հասարակության մասին 

19. Պարետոյի ընտրախավերի շրջապտույտի տեսությունը 

20. Սոցիոլոգիական պոզիտիվիզմի ընդհանուր բնութագիրը 

21. Սոցիոլոգիական տեսության կառուցվածքը: Սոցիոլոգիական տեսության 

կատեգորիալ ապարատը 

22. Շյուցի ինտերսուբյեկտիվության հայեցակարգը 

23. Գոֆմանի դրամատուրգիական մոտեցումը 

24. Ֆունկցիոնալիստական վերլուծությունը սոցիոլոգիայում 

25. Փոխանակման տեսության սահմանափակումները 

26. Էթնամեթոդաբանական հետազոտության էությունը 
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27. Գործողության տեսության հիմնադրույթները 

28. Համակարգերի ընդհանուր տեսությունը և սոցիոլոգիան 

29. Փոխանակման մոդելն ըստ Հոմանսի և Բլաուի 

30. Ռ. Մերտոնի անոմիայի տեսությունը որպես միջին մակարդակի 

տեսություն 

31. Ֆենոմենոլոգիական մեթոդի կիրառումը սոցիոլոգիայում /Շյուց/ 

32. Սոցիալական համակարգ հասկացությունը, տիպերը 

33. Կոնֆլիկտի տեսության սահմանափակումները 

34. Տ. Պարսոնսի AGIL սխեման  

35. Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի Այովայի և Չիկագոյի դպրոցները 

36. Սոցիալական կյանքի էթնոմեթոդաբանական ըմբռնումը 

37. Տ. Պարսոնսի ունիվերսալ փոփոխականների հայեցակարգը 

38. Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի տեսական նախադրյալների մշակումը. Միդ 

39. Քաղաքական սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան, կառուցվածքն ու 

խնդիրները 

40. Օ. Կոնտի և Հ. Սպենսերի հայացքները կրթության մասին 

41. Պարադիգմա հասկացությունը, կրթության պարադիգմաներ 

42. Կրթության սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան 

43. Կառուցվածքային ֆունկցիոնալիզմ 

44. Կրթության ուսումնասիրության ինստիտուցիոնալ մոտեցումը. կրթության 

ֆունկցիաները 

45. Պ. Սորոկինի հայացքները կրթության մասին. կրթություն և մոբիլություն, 

կրթության գործառույթները 

46. Է. Դյուրկհեյմի հայացքները կրթության մասին 

47. Կ. Մանհեյմը կրթության և գիտելիքի մասին. կրթության տիպերը 

48. Ինքնասպանության սոցիոլոգիայի որպես միջին մակարդակի տեսության 

զարգացումը /Դյուրքհեյմ, Ֆրոյդ/ 

49. Կոնֆլիկտի սահմանումները, տիպաբանությունը, 

առանձնահատկությունները 

50. Կոնֆլիկտների վերլուծության մակարդակները 

51. Քաղաքական բռնություն. սահմանումը, տիպաբանությունը 

52. Ինդեքսների հասկացությունն ու տեսակները 

53. Կապի ուղղվածության հասկացությունը  

54. χ2  հիման վրա հաշվարկվող կապի գործակիցները  

55. Ինդեքսների հաշվարկման սկզբունքները և եղանակները  

56. Մեդիանայի հատկությունները և հաշվարկման ձևը  

57. Միջին թվաբանականի հատկությունները և հաշվարկման ձևը   

58. Մոդայի հատկությունները և հաշվարկման ձևը  

59. Փոփոխականի հասկացությունը: Փոփոխականների տեսակները  

60. Հատկության չափման գաղափարը: Հատկությունը և նրա փորձնական 

ինդիկատորը 

61. Սանդղակների սահմանումը և տեսակները, հուսալիության խնդիրը 
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62. Անվանային /նոմինալ/ և կարգային /օրդինալ/ սանդղակների 

տարբերությունը մետրիկական սանդղակներից 

63. Հիստոգրամմա£ Պոլիգոն£ Բաշխման փորձնական պատկերը 

64. Կենտրոնական միտումները բնութագրող գործակիցները 

65. Ֆունկցիոնալ և կորելյացիոն կապեր։ Սերտ և թույլ կորելյացիոն կապեր  

66. Կոմբինացիոն աղյուսակների կիրառումը: Մարգինալ 

հաճախականություններ 

67. Քանակական եղանակների կիրառման հիմնական սկզբունքները 

սոցիոլոգիայում 

68. Չափումների դասակարգումը ըստ չափման եղանակի և ըստ չափման 

օբյեկտի  

69. Չափումների դասակարգումը ըստ տեղեկատվության հավաքման 

փորձնական եղանակների 

70. Վարիացիոն շարքի սահմանումը և տեսակները  

71. Տրամաբանական քառակուսին, սիլոգիզմը և դրանց նշանակությունը 

որակական տեղեկատվության վերլուծության և վերիֆիկացիայի մեջ 

72. Վալիդության չափանիշները որակական տեղեկատվության 

վերլուծության մեջ 

73. Սոցիոլոգիական հետազոտություններում կիրառվող ընտրանքների 

տեսակները, առանձնահատկությունները: Ընտրանքի ծավալը և ծավալի 

վրա ազդող գործոնները 

74. Սոցիալական հիմնախնդիր/պրոբլեմ/ և դրա տիպաբանությունը 

75. Սոցիոլոգիական հետազոտության ընթացակարգը 

76. Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդի առավելությունները և 

սահմանափակումները 

77. Հիպոթեզների տեսակները և դրանց նկատամամբ առաջադրվող 

պահանջները 

78. Հիմնական հասկացությունների օպերացիոնալիզացիայի ընթացակարգը 

79. Փաստաթղթերի դասակարգումը 

80. Հարցաթերթի դերը հարցման մեթոդում 

81. Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագրի նկարագրությունը և դրան 

ներկայացվող պահանջները 

82. Փորձագիտական հարցման մեթոդաբանությունը և  կիրառելիությունը 

83. Հեռակա հարցման տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները 

84. Սոցիոմետրիկական հարցման առանձնահատկությունները 

85. Հեռակա և անմիջական հարցման առանձնահատկությունները. 

առավելություններն ու թերությունները 

86. Որակական հարցազրույցների տեսակներն ըստ ձևի և բովանդակության  

87. Հարցաթերթիկային հարցում և դրա տեսակները. հարցաթերթի 

կառուցվածքը 

88. Որակական և քանակական հարցազրույցների համեմատությունը 
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89. Անհատական և խմբային հարցազրույցների համեմատական 

վերլուծությունը 

90. Հարցազրույցի մեթոդը, տեսակները և ընթացակարգը 

91. Որակական և քանակական մեթոդների առանձնահատկությունները 

92. Գիտափորձի մեթոդի էությունը 

93. Փաստաթղթերի վերլուծության մեթոդների էությունը 

94. Հարցման մեթոդի էությունը 

95. Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տիպաբանությունը 

96. Ֆոկուս խմբի մեթոդի էությունը 

97. Դիտարկման մեթոդի էությունը, տեսակները 

98. Սոցիոլոգիական չափման էությունը և առանձնահատկությունները 

99. Սոցիոլոգիական տեղեկատվության հավաստիությունը և հուսալիությունը 

100. Մարկեթինգային ուսումնասիրությունների մեթոդների 

առանձնահատկությունները 
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Միգրացիայի և կոնֆլիկտների ուսումնասիրություններ 

մագիստրոսական ծրագրի ընդունելության թեմատիկ շարք 

 

1. Կոնֆլիկտի սահմանումները, տիպաբանությունը, 

առանձնահատկությունները 

2. Կոնֆլիկտների վերլուծության մակարդակները 

3. Քաղաքական բռնություն. սահմանումը, տիպաբանությունը 

4. Քաղաքացիական պատերազմը որպես քաղաքական բռնության ձև 

5. Կոնֆլիկտ և Ճգնաժամ. ճգնաժամի հասկացության 

կոնֆլիկտաբանական ընբռնումները 

6. Բանակցային արվեստ, բանակցությունների ընթացքում կիրառվող 

ռազմավարությունները 

7. Միջազգային հարաբերությունների տեսությունները և կոնֆլիկտները 

միջազգային հարաբերություններում 

8. Սոցիալ-տնտեսական կոնֆլիկտ հասկացության սահմանումն ու 

կարգավորման առանձնահատկությունները 

9. Սոցիալ-տնտեսական կոնֆլիկտների դրսևորման ձևերն ու դրանց 

տիպաբանությունը 

10. Պատերազմի երևույթը կոնֆլիկտաբանության տիրույթում, 

պատերազմների տիպաբանությունը 

11. Բանակը որպես սոցիալական ինստիտուտ: Բանակի ավանդական և 

ժամանակակից գործառույթները 

12. Մարդու իրավունքներ և միջազգային կազմակերպություններ /ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, այլ/ 

13. Քաղաքական լիդերություն: Քաղաքական լիդերների տիպաբանություն 

14. Քաղաքական համակարգի հասկացությունը, տեսակները, գործառույթները 

15. Խաղաղապահության տեսակները, առանձնահատկությունները 

16. Ցեղասպանությունը կոնֆլիկտաբանության տիրույթում 

17. Անվտանգության տեսություններ 

18. ՀՀ Ազգային անվտանգության հայեցակարգը 

19. Տեղեկատվական անվտանգություն և տեղեկատվական պատերազմներ 

20. Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները, դրանց կիրառման 

հնարավորությունները և առանձնահատկությունները 

21. Միգրացիայի տիպաբանությունը 

22. Միգրացիոն քաղաքականությունը 

23. Ժամանակակից միգրացիոն հիմնախնդիրները 

24. Միգրացիա և սոցիալական հարմարման մոտեցումներ 

25. Միգրացիա և անվտանգություն 


