
<Սոցիալական աշխատանք> մասնագիտության                                   

<Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն>    

մագիստրոսական  կրթական ծրագրի 

ընդունելության հարցաշար 

 

1. Սոցիալական աշխատանքի սահմանումները 

2. Սոցիալական խոցելիություն և խոցելի խմբեր 

3. Սոցիալական աշխատանքը երեխաների հետ 

4. Սոցիալական աշխատանքը տարեցների հետ 

5. Սոցիալական աշխատանքը հաշմանդամների հետ 

6. Սոցիալական աշխատանքը իրավախախտների հետ 

7. Սոցիալական աշխատանքը միգրանտների հետ 

8. Սոցիալական աշխատողի մասնագիտական դերերը 

9. Սոցիալական աշխատանքում ընդունված սկզբունքներն ու արժեքները 

10. Սոցիալական դեպքի վարման գործընթացը 

11. Սոցիալական աշխատանքը և մարդու իրավունքները 

12. Սոցիալական աշխատանքի հիմնական մեթոդները 

13. Սոցիալական աշխատանքի մոդելները 

14. Սոցիալական աշխատողին սպառնացող մասնագիտական ռիսկերը 

15. Հասարակության մեջ սոցիալական աշխատանքի գործառույթները 

16. Սոցիալական աշխատանքը և հետազոտական գործընթացները 

17. Սոցիալական աշխատանքի տեսական հիմքերը 

18. Սուպերվիզիայի դերը սոցիալական աշխատանքում 

19. Համակարգային և միջավայրային մոտեցումները սոցիալական աշխատանքում 

20. Սոցիալական աշխատանքը և սոցիալական քաղաքականությունը 

21. Սոցիալական աշխատանքի և այլ օգնող մասնագիտությունների կապը 

22.  Ուղղակի և անուղղակի սոցիալական ծառայություններ 



23.  Սոցիալական աշխատանքում ընդունված էթիկական նորմերը /էթիկական 

կոդեքսը/ 

24.  Էթիկական երկընտրանքները սոցիալական աշխատանքում  և  դրանց  լուծման 

հնարավոր ուղիները 

25. Սոցիալական աշխատանքը կրթության ոլորտում 

26. Սոցիալական աշխատանքն առողջապահության ոլորտում 

27. ՀՀ-ում սոցիալական աշխատանքի զարգացման ներկա վիճակը 

28. Սոցիալական աշխատանքը և ընտանեկան բռնության երևույթը 

29. Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաները 

30. Սոցիալական աշխատանքը գործազուրկների հետ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



<Հասարակայնության  հետ  կապեր> մասնագիտության համանուն  

մագիստրոսական  կրթական ծրագրի 

 ընդունելության հարցաշար 

 

1. Իմիջ հասկացության սահմանումը, տեսակներն ու գործառույթները  

2. Ցուցադրական սպառման տեսությունը (Վեբլեն)  

3. Գովազդի հիմնական մոդելները  

4. Բրենդի վերլուծության քառաչափ մոդելը 

5. Բրենդը որպես սիմվոլիկ կառուցվածք. բրենդի ատրիբուտներ  

6. Հասարակայնության հետ կապերի` որպես  մասնագիտության 

ձևավորման պատմությունը` PR-ի մոդելները 

7. Հասարակայնության հետ կապեր (PR) դիսցիպլինի նկարագիրը, 

նպատակները և խնդիրները 

8. Հասարակայնության հետ կապեր. սահմանումներ և ընկալման 

առանձնահատկություններ 

9. Կազմակերպության և իր հասարակայնության միջև  փոխըմբռնման 

ապահովումը` RACE - համակարգ 

10. Հասարակայնության հետ կապերի ոլորտի տարբերությունները 

հարակից այլ ոլորտներից 

11. Հասարակայնության հասկացությունը PR-ում` ներքին և արտաքին, 

ակտիվ և պասիվ, բացահայտ ր լատենտ հասարակայնություն:  

12. Թիրախային լսարան. հիմնական առանձնահատկությունները 

13. PR-ակցիաների տեսակները` ասուլիս, ճեպազրույց (բրիֆֆինգ), 

ընդունելություն, բարեգործական ակցիաներ, ծրագրերի շնորհանդես:  

14. Արդյունավետ հաղորդակցման հաստատման հիմնական փուլերը 

15. Հասարակայնության հետ կապեր և զանգվածային լրատվության 

միջոցներ. համագործակցության խնդիրները  

16. Հաղորդակցություն հասկացությունը PR-ում. հաղորդակցության 

մակարդակները. Հաղորդակցության մոդելները 

17. PR-ը կոմերցիոն հաղորդակցություններում  

18. PR-ը տուրիզմի ոլորտում 

19. PR և  շոու-բիզնես, human-branding-ի  էությունը 

20. PR-ը ինտերնետում, համացանցային տեխնոլոգիաներ և PR 

21. PR-ը սոցիալական ոլորտում 

22. Կորպորատիվ PR  



23. PR-ը պետական ոլորտում  

24. Քաղաքական PR  

25.  PR-ը  ՀԿ սեկտորում  

26. Իմիջաբանության ձևավորման պատմական հիմքերը 

27. Իմիջ ձևավորող տեղեկատվություն` ուղղակի և անուղղակի 

28. Իմիջի սահմանումը, մոտեցումները 

29. Իմիջ ձևավորող տեղեկատվություն  

30. Իմիջի հետազոտության փուլերը  

31. ԶԼՄ-ները որպես իմիջի ձևավորման, շտկման և տարածման միջոց  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ  

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Ընդունելության հարցաշար 

 

1. Կառավարման հասկացությունը և ուսումնասիրման մոտեցումները 

2. Կառավարման սուբյեկտ և  օբյեկտ 

3. Կառավարման համակարգ 

4. Կառավարման մեթոդներ 

5. Կառավարչական մտքի զարգացման պատմությունը 

6. Գիտական կառավարման դասական դպրոց 

7. Մարդկային հարաբերությունների դպրոց 

8. Կազմակերպության կառուցվածք  

9. Կազմակերպությունների տիպեր 

10. Կազմակերպական գործընթացներ 

11. Կազմակերպական փոփոխություններ 

12. Աշխատանքի շարժադրդում  

13. Կազմակերպական վարք 

14. Մարդկային պահանջմունքները կառավարման համատեքստում 

15. Անձը կառավարման համակարգում 

16. Կազմակերպական մշակույթ 

17. Գործարար շփման էթիկա 

18. Գործարար բանակցություններ 

19. Կառավարչական որոշումների ընդունում 

20. Խմբային դինամիկա 

21. Խմբային դերերը կազմակերպչական գործընթացում 

22. Իշխանություն և առաջնորդություն 

23. Կառավարման ոճեր 

24. Կորպորատիվ իմիջ 

25. Մարդկային կապիտալ 

26. Բյուրոկրատական համակարգ  

27. Անձնակազմի ձևավորում  

28. Կազմակերպական նորարարություններ 

29. Աշխատակազմի ուսուցում և զարգացում 

30. Ինքնակրթվող կազմակերպություն 

31. Ներկազմակերպական հաղորդակցություններ  

32. Հաջողության և նպատակադրման չափանիշներ 

33. Կազմակերպչական գործառնության խնդիրներ 



34. Ստեղծագործականության կառավարում 

35. Հաղորդակցությունների կառավարում 

36. Սթրեսի կառավարում 

37. Ժամանակի կառավարում 

38. Կոնֆլիկտների կառավարում 

39. Աշխատանքային խումբ և թիմ  

40. Թիմակազմավորում և թիմակառավարում 

41. Կադրային քաղաքականություն 

42. Սոցիալական աղտորոշում և նախագծում 

43. Սոցիալական ինժեներիա 

44. Շուկայական տնտեսություն և կառավարում 

45. Կառավարման հայաստանյան յուրահատկությունները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    <ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ> ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ   

«ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Ընդունելության հարցաշար 

 

1. Սոցիոլոգիայի որպես գիտության կայացման նախադրյալները 

2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան 

3. Սոցիոլոգիայի տեղը և դերը գիտությունների համակարգում 

4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկությունները 

5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

6. Սոցիոլոգիական վերլուծության մակարդակները 

7. Սոցիոլոգի մասնագիտական էթիկան 

8. Մշակույթ հասկացությունը սոցիոլոգիայում. մշակույթի տարատեսակները և 

տարրերը 

9. Հասարակության պատմական ձևերի էվոլյուցիան 

10. Համայնք-հասարակություն հակադրությունը սոցիոլոգիայում (Է. Դյուրկհեյմ, Ֆ. 

Թյոնիս) 

11. Սոցիալական տարածություն և սոցիալական ժամանակ 

12. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը 

13. Սոցիալական ինստիտուտներ 

14. Սոցիալական դեր և կարգավիճակ 

15. Դերային կոնֆլիկտ և դերային լարվածություն 

16. Սոցիալական փոխհարաբերություններ և սոցիալական գործողություն 

17. Սոցիալականացման գործընթացի առանձնահատկությունները 

18. Անձի զարգացման սոցիոլոգիական տեսություններ 

19. Սոցիալական խմբերը և դրանց տեսակները 

20. Քվազի խմբեր. Էությունը, տարատեսակները և բնութագրիչները 

21. Ռեֆերենտ խմբերի բնորոշիչները և տարատեսակները 

22. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ. տարբերակման հիմքերը 

23. Կազմակերպություն, բյուրոկրատիա և օլիգարխիա 

24. Շեղվող վարքի բնույթն ու տարատեսակները 

25. Շեղվող վարքը մեկնաբանող տեսությունները (կենսաբանական, հոգեբանական, 

սոցիոլոգիական) 

26. Սոցիալական հսկողություն և վերահսկողություն 

27. Սոցիալական նորմեր և սանկցիա 

28. Սոցիալական անհավասարության տարատեսակները և դրսևորումները 



29. Սոցիալական շերտավորում. Էությունը, պատմական տիպերը և բնորոշիչները 

30. Աղքատություն և դեպրիվացիա 

31. Սոցիալական շարժունակության բնույթն ու տարատեսակները 

32. Միգրացիա և սոցիալական շարժունակություն 

33. Սոցիալական փոփոխությունների բնույթն ու տարատեսակները 

34. Սոցիալական գործընթացների բնույթն ու տարատեսակները 

35. Սոցիալական շարժումներ. տարատեսակները և փուլերը 

36. Միջին մակարդակի տեսություններ 

37. Հերբերտ Սպենսերի սոցիոլոգիական հայեցակարգը 

38. Օգյուստ Կոնտի սոցիոլոգիական հայեցակարգը 

39. Էմիլ Դյուրկհեյմի սոցիոլոգիական հայեցակարգը 

40. Կարլ Մարքսի սոցիոլոգիական հայեցակարգը 

41. Մաքս Վեբերի սոցիոլոգիական հայեցակարգը 

42. Գեորգ Զիմելի սոցիոլոգիական հայեցակարգը 

43. Սոցիոլոգիական հարացույցեր. կառուցվածքային ֆունկցիոնալիզմ 

44. Սոցիոլոգիական հարացույցեր. կոնֆլիկտի տեսություն 

45. Սոցիոլոգիական հարացույցեր. սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմ 

46. Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագրի կառուցվածքը և դրան ներկայացվող 

պահանջները 

47. Սոցիալական երևույթների չափելիություն. հետազոտական ինդիկատորներ 

48. Վերլուծական միավորների ընտրություն և ընտրանք 

49. Քանակական և որակական մեթոդների առանձնահատկությունները 

50. Հարցման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները 

51. Փաստաթղթերի վերլուծություն. տարատեսակները և ընթացակարգերը 

52. Դիտարկման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման 

առանձնահատկությունները 

53. Գիտափորձի իրականացման առանձնահատկությունները հասարակական 

գիտություններում 

54. Ինֆորմացիայի մշակում, վերլուծություն 

55. Ինֆորմացիայի վերլուծության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները 

56. Չափումները սոցիոլոգիայում, սոցիոլոգիական չափման էությունը,  

առանձնահատկությունները, պատմության ուսումնասիրության մեթոդները 

սոցիոլոգիայում 


