
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ ԵՎ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ» 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Լրագրություն 

 Ուսուցման ձևը՝ հեռակա 
 Տևողությունը՝ 2.5 տարի 

 Ուսման վարձի չափը՝ 520.000 ՀՀ դրամ 
 Շնորհվող որակավորումը՝ Լրագրության մագիստրոս 

 
Ծրագրի նպատակները 

ա)Ուսանողին հաղորդել հասարակայնության հետ կապերի տեսությանն ու պրակտիկային, 

առանձին ոլորտներում մասնագիտության առանձնահատկություններին վերաբերող գիտելիքներ,  

բ)Փոխանցել իրավիճակի վերլուծության, PR ծրագրերի կազմման և իրականացման, 

լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցության հմտություններ, 

գ)Ծանոթացնել PR և լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցության ոլորտի հետազոտման արդի 

մեթոդներին և տեխնոլոգիաներին 

դ)Զարգացնել ուսանողների ընդհանրական մտավոր կարղությունները՝ վերլուծելու, գնահատելու, 

սինթեզելու:  

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

ա)Սահմանել ոլորտի էությունն ու առանցքային հասկացությունները,  

բ)Ընտրել և կիրառել PR գործիքակազմը, 

գ)Սահմանել և իրականացնել հասարակայնության հետ կապերի  ստորաբաժանումների 

գործառույթներ, 

դ)Կազմել  PR ծրագրեր, իրականացնել PR արշավներ, 

ե)Որոշել զանգվածային հաղորդակցության համակարգում հասարակայնության հետ կապերին 

բնորոշ գործառույթներն ու ոլորտի գործնական, էթիկական-իրավական հիմնախնդիրները, 

զ)Թվարկել լրատվամիջոցների հետ համագործակցության մեխանիզմներն ու հմտությունները,  

է)Ձևակերպել հասարակայնության հետ կապերի կառավարման ոլորտի հիմնական սկզբունքներն 

ու  գործառույթները  

Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողը կարող է. 

ա) շարունակել ուսումնառությունը ասպիրանտուրայում, 

 

 

 

 

 

 

 

 



բ) անցնել մասնագիտական աշխատանքի և իրականացնել նախագծեր, 

գ) Իրականացնել հետազոտական աշխատանք, 

Աշխատաշուկայում մեծ պահանջարկ են վայելում հասարակայնության հետ կապերի(PR) 

մասնագիտական կրթություն ստացած կադրերը։ Հասարակական, քաղաքական, առևտրային քիչ 

թե շատ ակտիվ գործունեություն ծավալող ցանկացած   կազմակերպություն քաջ գիտակցում է 

հասարակայնության հետ կապերի կարևորությունը և իր կառուցվածքում ընդգրկում է նաև 

համապատասխան հաստիքներ ու ստորաբաժանումներ։ Նման պայմաններում ծրագրի 

շրջանավարտներն աշխատանքային շուկայում մեծ պահանջարկ են վայելում, կարևոր 

դերակատարում են ունենում և հեշտությամբ ներգարվվում են կազմակերպություններում, 

ինտեգրվում մասնագիտական գործունեություն ծավալող թիմերում: 

Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

Աշխատաշուկայում մեծ պահանջարկ են վայելում հասարակայնության հետ կապերի(PR) 

մասնագիտական կրթություն ստացած կադրերը։ Հասարակական, քաղաքական, առևտրային քիչ 

թե շատ ակտիվ գործունեություն ծավալող ցանկացած   կազմակերպություն քաջ գիտակցում է 

հասարակայնության հետ կապերի կարևորությունը և իր կառուցվածքում ընդգրկում է նաև 

համապատասխան հաստիքներ ու ստորաբաժանումներ։ Նման պայմաններում ծրագրի 

շրջանավարտներն աշխատանքային շուկայում մեծ պահանջարկ են վայելում, կարևոր 

դերակատարում են ունենում և հեշտությամբ ներգարվվում են կազմակերպություններում, 

ինտեգրվում մասնագիտական գործունեություն ծավալող թիմերում: 

Շրջանավարտը կարող է աշխատել՝ 

• պետական և մասնավոր կառույցների հասարակայնության հետ կապերի բաժիններում, 

• PR խորհրդատվական ընկերություններում, 

• Ոչ կառավարական և միջազգային կառույցների PR ստորաբաժանումներում 

Ծրագրի կառուցվածքը 

 Ուսումնական պլանը ներառում է ընդհանուր, մասնագիտական, կամընտրական դաս 

ընթացներ և հետազոտական կառուցամաս: 

 

Նախատեսվում է նաև ուսումնական պրակտիկա 

 

 ԵՊՀ-ի և պետական ու ոչ պետական կառույցների և կազմակերպությունների հետ կնքված 

պայմանագրերի, փոխգործակցության հուշագրերի համաձայն, ծրագրի սովորողները պրակտիկա 

են անցնում հանրային կապերի և լրատվության վարչություններում, բաժիններում, մամուլի 

ծառայություններում, ձեռք բերում գործնական հմտություններ: 

 

 Ընդունելությունը՝ բանավոր քննությամբ: 

 

 

 

 



Հարցաշարը. 

1. Մեդիա սահմանումը, էությունը, տեսակները 

2. «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքի հիմնադրույթները և դրա խախտման օրինակները 

3. Տեղեկատվական (լրատվական) ժանրերը մամուլում 

4. Ռադիոյի հանրային և մասնավոր մոդելներ 

5. Վերլուծական-հրապարակախոսական ժանրերը ժուռնալիստիկայում 

6. Ժուռնալիստական էթիկայի հիմնարար սկզբունքները և տեսությունները 

7. Գեղարվերստական-հրապարակախոսական ժանրերը ժուռնալիստիկայում 

8. Ժուռնալիստի էթիկական պատասխանատվության մեխանիզմները 

9. Հարցազրույցն իբրև ժանր և մեթոդ 

10. Տեղեկատվության ազատության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում 

11. Ռեպորտաժի ժանրը, տեսակները 

12. Անմեղության կանխավարկածի իրավունքը և արտահայտվելու ազատությունը 

13. Հ. Շմավոնյանի ‹‹Ազդարար›› հանդեսը 

14. Անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը և հանրային շահը 

15. ‹‹Հյուսիսափայլ›› ամսագիրը. Ստ.Նազարյան, Մ.Նալբանդյան 

16. Արտահայտվելու ազատության սահմանադրական երաշխիքները ՀՀ-ում 

17. Գրիգոր Արծրունին և ‹‹Մշակը›› 

18. Իրավական հասկացությունները ժուռնալիստիկայում. պատիվ և արժանապատվություն, 

դրանց պաշտպանությունը ՀՀ-ում 

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

20. Դատական նիստերի հրապարակայնության օրենսդրական կարգավորումը 

21. ‹‹Մուրճ›› ամսագիրը. ‹‹Մուրճի›› խմբագիրները 

22. Դատական իշխանություն-մեդիա փոխառնչությունները 

23. Հայ քաղաքական մամուլի սկզբնավորումը 

24. Դատական փաստաթղթերի մատչելիությունը, տեսախցիկների և ձայնագրիչների 

առկայությունը դատարանում 

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

26. Տեղեկատվության ազատությունը և վկաների, տուժողների պաշտպանությունը 

27. Սփյուռքահայ գրական մամուլը (‹‹Բագին››, ‹‹Նաիրի››, ‹‹Փյունիկ››, ‹‹Հայրենիք››) 

28. Փափուկ և կոշտ տեղեկատվության առանձնահատկությունները, հասցեականությունը, 

տեխնոլոգիաները 

29. Քաղաքական տեխնոլոգիաների կիրառումը հայաստանյան մեդիադաշտում 

30. Վահան Թեքեյանը՝ խմբագիր և հրապարակախոս 

31. Տեղեկատվական պատերազմները արդի աշխարհում 

32. Թվանշային բաժանում 

33. Թուրքիայի հայկական մամուլը (‹‹Մարմարա››, ‹‹Ժամանակ››, ‹‹Ակոս››) 

34. Տեղեկատվական անվտանգություն. ներքին և արտաքին սպառնալիքները 

35. Տեղեկատվական հասարակության ձևավորման նախադրյալներն ու ընթացքը 

36. Տեղեկատվական հասարակություն. բնորոշիչները 

37. Ավանդական կուսակցությունների վերադարձը ՀՀ և նրանց մամուլը (1990-ականների 

սկիզբ) 

38. Տեղեկատվական զենքեր. էությունը, տեսակները, բնորոշիչները 

39. Հեռուստատեսության գործառույթները 

40. Ռազմական իրավիճակներում տեղեկատվության հետ աշխատանքը 

41. Գլոբալ հաղորդակցային ցանցեր 

42. Հայաստանի հեռուստատեսության սկզբնավորումը, զարգացման շրջափուլերը 



43. Տեղեկատվական հակամարտությունը սոցիալական ցանցերում 

44. Գլոբալացում և ավանդույթ 

45. Հեռուստատեսության հանրային և մասնավոր մոդելներ 

46. Լրատվական գործակալություններ. սկզբնավորումն ու զարգացման ընթացքը 

Հայաստանում 

47. Մշակութային գլոբալացում 

48. Ժամանակակից ԶԼՄ-ների գործառութային փոխակերպումները և լսարանային 

առանձնահատկությունները 

49. Գլոբալացման տեսությունները 

50. ‹‹Էկրանի լեզու›› հասկացության էությունը, բաղադրիչները, հեռուստատեսության 

առանձնահատկությունները 

51. Սոցիալական խմբերի առանձնատկությունները ըստ ԶԼՄ-ների արտապատկերումների 

52. Գիտակցության տրանսֆորմացիան նորագույն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

դարաշրջանում 

53. Քաղաքական մանիպուլյացիան և ԶԼՄ-ները 

54. Հեռուստատեսային վերլուծական-հրապարախոսական ժանրեր 

55. Էլեկտրոնային զանգվածային տեղեկատվամիջոցներ և սպառողականություն 

56. Սոցիալական ցանցերի նշանակությունը տեղեկատվական միասնական դաշտ ձևավորելու 

գործում 

57. Արևմտյան տեխնոլոգիան և դրա մշակութային յուրացումը ոչ արևմտյան 

հասարակություններում 

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

59. Ակնարկը հեռուստատեսությունում. Տարատեսակները 

60. Նոր աշխարհի տեղեկատվական և հաղորդակցական կարգը. էությունը, խնդիրները 

61. Ռադիոյի սկզբնավորումը և զարգացման ընթացքը  Հայաստանում 

62. Մեդիատեխնոլոգիաները 19-21-րդ դարերում, հարամիտման տեսակները, 

մեդիագրագիտություն 

63. ‹‹Հաղորդակցություն›› հասկացության սահմանումը, տեսակները, հիմնական մոդելները 

64. Առցանց ռադիո և հեռուստատեսություն. ընդհանուր բնութագիր 

65. Մեդիաազդեցությունների ժամանակակից տեսություններ և մեթոդներ 

66. Հաղորդակցային նոր տեխնոլոգիաները և հեռուստատեսությունը 

67. Կաբելային և արբանյակային հեռուստատեսություն 

68. Գովազդային արշավի առանձնահատկությունները 

69. Էթիկական հիմնախնդիրները հայաստանյան գովազդներում 

70. Հուզական ինտելեկտն/EQ/ ընդդեմ ռացիոնալ ինտելեկտի/IQ/ 

71. Նեյրոմարքեթինգը՝ ներազդման նորագույն գործիք 

72. Տեղեկատվական հասարակություն. հայաստանյան յուրահատկությունները 

73. Լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունների սկզբունքները 

74. Հանրային կարծիք և լրատվամիջոցներ 
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