
«ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝  Մշակութաբանություն 

Ծրագրի՝  
 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 2 տարի 

 ուսման վարձի չափը՝ 550.000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ մշակութաբանության մագիստրոս 

 

 «Մշակութաբանություն» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները կարող են 

աշխատանքի անցնել մշակույթի ուսումնասիրության, կառավարման, մշակութային 

կյանքի կազմակերպման, մշակութային բիզնեսին առնչվող հաստատություններում՝  

գիտահետազոտական հիմնարկներ, թանգարաններ,  միջին մասնագիտական և 

բարձրագույն  ուսումնական հաստատություններ, մշակույթի կառավարմամբ, 

մշակութային կյանքի կազմակերպմամբ, մշակութային բիզնեսով զբաղվող 

հիմնարկներ (ԿԳՄՍ նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումներ, 

մշակույթի մարզային և քաղաքային բաժիններ, մշակույթի տներ, տուրիստական 

գործակալություններ և այլն):  

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ 

Մշակութաբանության ամբիոնի, հայագիտական այլ ամբիոնների, ՀՀ ԳԱԱ 

հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի, ՀՀ ԳԱԱ հայագիտական ու 

մշակութային հետազոտությունների հետ առնչվող ինստիտուտների 

ասպիրանտուրաներում: 

 



Մագիստրատուրայի ուսանողներն ուսուցման  ընթացքում և ավարտին ձեռք 

կբերեն հետևյալ մասնագիտական կարողությունները և հմտությունները. 

 

 մշակութային ժառանգության վերաբերյալ միջազգային և հայրենական գի-

տական մոտեցումների իմացություն, հայ մշակութային ժառանգության էական 

դրսևորումներն ինքնուրույն նկարագրելու և ներկայացնելու կարողություն, 

 պատմամշակութային հարցերն ազգային ինքնության համատեքստում 

դիտարկելու հմտություն, ինքնության արդիական խնդիրների իմացություն, 

 պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում պատրաստելու և գիտա-

ժողովներին մասնակցելու հմտություն, 

 մշակութաբանական հետազոտության ծրագրի կազմում, մշակույթի տարբեր 

ոլորտների վերաբերյալ հավաքված տեղեկատվության մշակում, 

դասակարգում, վերլուծում և ամփոփում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հարցաշար 

 

1. Մշակույթի սահմանումները:  

2. Մշակույթի հիմնական բնութագրերը. ձեռբերովի-սովորովի, կիսովի, սիմվոլիկ, 

համընդգրկուն, ինտեգրվող, ադապտիվ:  

3. Մշակույթի կատեգորիաները (բաժանումները)՝ երկմաս բաժանում (նյութական և 

ոչ նյութական), եռամաս բաժանում (նյութական, սոցիալական, գաղափարական), 

քառամաս բաժանում (Էդ. Մարգարյան, Յու. Մկրտումյան):  

4. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտությունների ծագումը և ձևավորումը. պատմական 

անդրադարձ:  

5. Մարդաբանական գիտաճյուղեր: Ֆիզիկական և էթնիկական մարդաբանություն:  

6. Առօրեականության սոցիոլոգիա և էթնոմեթոդոլոգիա (Շյուց, Բերգեր-Լուկման, 

Գարֆինկել, Գոֆմա):  

7. Պ. Բուրդյեի մշակույթի սոցիոլոգիան: Կոնստրուկտիվ ստրուկտուրալիզմի 

էությունը: Կապիտալի ձեւերը: Մշակութային կապիտալ: Դաշտը, հաբիթուսը եւ 

պրակտիկան:  

8. Արվեստը մշակույթի համակարգում. մարդը որպես գեղագիտական էակ:  

9. Վանի թագավորության մշակույթը:  

10. Հայաստանը հելլենիստական մշակույթի համակարգում:  

11. Հայ միջնադարյան-քրիստոնեական մշակույթի ընդհանուր բնութագիրը 

(քրիստոնեական գաղափարաբանությունը, գրավոր մշակույթը, տաճարը և կոթողը):  

12. Քաղաքը հայ միջնադարյան մշակույթի համակարգում. ծագումը, կառուցվածքը, 

իրավական, առևտրա-տնտեսական և հոգևոր-մշակութային գործառույթները:  

13. Հայկական մշակույթի զարգացման ուղիները Նոր շրջանում:  

14. Բանագիտությունն իբրև գիտություն և նրա տեղը այլ գիտությունների 

համակարգում. ժողովրդագիտության սկզբնավորումը:  



15. Թանգարանի առաքելությունը, հիմնական հասկացությունները, տիպերն ու 

տեսակները:  

16. Թանգարանային ցուցադրության կազմակերպման սկզբունքները:  

17. Մշակութային մարդաբանության առարկայի հետազոտման օբյեկտը և 

խնդիրները:  

18. Կրոնի վաղագույն ձևերը:  

19. Գլոբալացման բնույթը եւ շարժիչ ուժերը: Բերգեր, Վալերսթայն, Ռոզենաու, 

Ջիլփին, Ապադուրաի, Հելդ, Գիդենս, Ռոբերթսոն, Հանդինգթոն, Ֆուկույամա: 

Գլոբալացում և գլոկալացում:  

20. Ընտանիքի, ավանդույթների փոխակերպումները գլոբալացման համատեքստում:  

21. Տեխնոլոգիաների դերը ժամանակակից արևմտյան մշակույթում:  

22. Կրթությունը ժամանակակից արևմտյան մշակույթում։  

23. Մշակութային քաղաքականություն. սահմանումներ և բնորոշումներ: 

Մշակութային քաղաքականության գործիքային տեսությունը:  

24. Մշակութային քաղաքականության հիմնաձևերը. պահպանություն, տարածում, 

ուսուցում, կրթություն, հետազոտում, արարում և անիմացիա:  

25. Կանացի շարժումներ: Սուֆրաժիստական շարժումը և ձեռքբերումները: 

Սուֆրաժիզմի ճգնաժամը և ֆեմինիստական գաղափարախոսությունները: 

Մասկուլին շարժումը և նպատակները:  

26. Գենդերային հիմնախնդիրները մշակութային մարդաբանների 

ուսումնասիրություններում /Մ. Միդ, Հ. Ռուբին, Շ. Օրթներ, Ջ. Հուբեր/:  

27. Կրոնի դերը Կովկասի ժողովուրդների մշակույթների համակարգում:  

28. Էթնիկ կոնֆլիկտների մշակութային հիմքերը Կովկասում:  

29. Շուկայավարության նպատակը և գործունեության կազմակերպումը:  

30. Ֆանդրեյզինգի էությունը: Աշխատանք հովանավորի հետ:  



31. Մշակութային քաղաքականության մոդելները /Աբրահամ Մոլ, Միլենա 

Դրագիչևիչ Շեշիչ, Անդրեաս Վիզանդ/: Մշակութային քաղաքականության 

ֆինանսավորման մոդելները:  

32. Մշակութային քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 

անկախության վերջին տասնամյակներում:  
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