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Մասնագիտություն՝  Կառավարում 

 Ուսման ձև՝ առկա 

 Տևողություն՝ 1 տարի 

 Ուսման վարձ՝ 800.000 ՀՀ դրամ 

 Շնորհվող որակավորումը -  Հասարակայնության հետ կապերի մագիստրոս 

 

ԵՊՀ «Հասարակայնության հետ կապեր» (PR) մագիստրոսական կրթական 

ծրագրով մասնագետների պատրաստումն ուղղված է աշխարհում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների զարգացման, հաղորդակցման հարթակների բազմազանեցման, 

համաշխարհային բազմաբնույթ ճգնաժամերի պայմաններում անհրաժեշտ 

համակողմանի տեսական գիտելիքի և պրակտիկ հմտությունների տրամադրմանը՝ 

PR-ի, բրենդինգի, գովազդի, կորպորատիվ, սոցիալական, քաղաքական  

հաղորդակցման ոլորտներում ազգային ու միջազգային աշխատաշուկայում 

արդյունավետ մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար։  

 

Ծրագրի նպատակները   

 Տրամադրել խոր և համակողմանի գիտելիք հաղորդակցության կառավարման, 

հասարակական կարծիքի ձևավորմանն առնչվող հիմնական 

տեսամեթոդաբանական մոտեցումների, ժամանակակից  ԶԼՄ-ների 

գործառման օրինաչափությունների, հաղորդակցության հայեցակարգերի  

վերաբերյալ, 

 Զարգացնել ուսանողների՝ զանգվածային սոցիալական գործընթացների, 

կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական փոխգործունեության և փոխկապվածության 

դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները կիրառելու ունակությունները, 

 Ուսանողներին տրամադրել համակողմանի տեսական գիտելիք և պրակտիկ 

հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են հասարակայնության հետ կապերի, 

բրենդինգի, գովազդի, կոմերցիոն, մարքետինգային, կորպորատիվ, 



սոցիալական, քաղաքական հաղորդակցությունների ոլորտներում ազգային ու 

միջազգային աշխատաշուկայում մասնագիտական գործունեություն 

ծավալելու համար,  

 Զարգացնել ուսանողների՝ ռազմավարությունների մշակման, 

ռազմավարական մտածողության և խորհրդատվություն իրականացնելու 

կարողությունները` ուղղված աշխատանքային բարենպաստ 

հարաբերությունների ձևավորմանը, արդյունավետ հաղորդակցմանն 

աջակցելուն, կորպորատիվ մշակույթի, կազմակերպության հեղինակության և 

իմիջի ձևավորման, ներկազմակերպչական միջոցառումների իրականացմանն 

ու վերահսկմանը: 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. բացատրելու հասարակայնության հետ կապերի միջմասնագիտական բնույթը 

և տեսական հիմքերը (փիլիսոփայական, սոցիոլոգիական, կառավարման, 

հոգեբանական, տնտեսական, քաղաքագիտական, մշակութաբանական, 

մարդաբանական, էթիկական և այլն),  

2. ճանաչելու հաղորդակցության տեսությունները, մոդելները, 

հաղորդակցության կառավարման, հասարակական կարծիքի ձևավորմանն առնչվող 

հիմնական մոտեցումները և նկարագրելու հասարակայնության հետ կապերի  

տեսության և պրակտիկայի միջև կապը, 

3. մեկնաբանելու կորպորատիվ հեղինակության, բրենդի և իմիջի ձևավորման 

ռազմավարությունները և զարգացման օրինաչափությունները, գործառնության 

հայեցակարգերը, 

4. հիմնավորելու զանգվածային հաղորդակցության և ժամանակակից ԶԼՄ-ների 

գործունեության օրինաչափություններն ու համագործակցման հիմնախնդիրները, 

քննարկելու հասարակության կամ առանձին սոցիալական խմբերի համար 

նշանակալի գաղափարների, արժեքների հանրայնացման, դրանց վերաբերյալ 

հանրային իրազեկման սկզբունքները, դասակարգելու սոցիալական 

հաղորդակցության ժամանակակից հարթակները և կիրառվող հաղորդակցման արդի 

տեխնոլոգիաները, 

5. մշակելու և ներկայացնելու տարբեր ոլորտներում գործող 

կազմակերպությունների և հասարակայնության միջև արդյունավետ 

հաղորդակցությունների հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարություններ,  

6. պլանավորելու PR-նախագծեր, ներկայացնելու առաջարկներ և մշակելու 

հանձնարարականներ` ուղղված կազմակերպության հեղինակության և վարկի 

բարելավմանը,  



7. մշակելու բանավոր և գրավոր հաղորդագրություններ, տեղեկատվական 

փաթեթներ (PR-փաստաթղթերի) և կազմակերպելու համապատասխան 

միջոցառումներ` ուղղված կազմակերպությունների կատարած աշխատանքների և 

ծրագրերի վերաբերյալ լայն հասարակայնության տեղեկացմանը, գործնականում 

իրականացնելու հրապարակային ելույթներ և շնորհանդեսներ,  

8. վերլուծելու ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակցական գործընթացները,  

սոցիալապես կարևոր գաղափարների, ծրագրերի կամ այդ ծրագրերն իրականացնող 

կազմակերպությունների նկատմամբ հասարակության վստահության ձևավորման 

օրինաչափությունները,   

9. իրականացնելու սոցիալական հետազոտություններ, հավաքագրելու որակական 

և քանակական տվյալներ զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ 

վարքի, սոցիալական փոխգործունեության դրսևորման ձևերի վերաբերյալ: 

 

«Հասարակայնության հետ կապեր» մագիստրոսի որակավորմամբ 

շրջանավարտների համար ՀՀ-ում առկա են աշխատանքի տեղավորման լայն 

հնարավորություններ, որոնք պայմանավորված են հաղորդակցման 

տեխնոլոգիաների և PR գործիքների զարգացմամբ, հասարակության պետական, 

հասարակական և մասնավոր հատվածներում Հասարակայնության հետ կապերի 

մասնագետների պահանջարկի աճով, ինչպես նաև տեղական և միջազգային 

կառույցներում Հասարակայնության հետ կապերի մասնագետների հաստիքների 

ավելացմամբ:  

 

«Հասարակայնության հետ կապեր»  մոգիստրոսի կրթական ծրագրի 

շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման և մասնագիտական գործունեության 

հնարավոր վայրերի ստորև ներկայացվող ցանկը չի սահմանափակվում նշված 

կազմակերպություններով. 

1. ՀՀ Կառավարություն,  

2. Նախարարություններ, պետական տեսչական մարմիններ, կոմիտեներ, 

վարչություններ, ծառայություններ,  

3. ՀՀ նախագահի աշխատակազմ,  

4. ՀՀ ԱԺ հանրային կապերի վարչություն, 

5. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններ՝ մարզպետարանների, քաղաքա-

պետարանների համապատասխան ստորաբաժանումներ, 

6. «Հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ, 

7. «Օրբելի» վերլուծական-հետազոտական կենտրոն, 

8. Ֆինանսաբանկային կազմակերպությունների հանրային կապերի, 

մարքեթինգի և հաղորդակցությունների համար պատասխանատու 

ստորաբաժանումներ,  



9. Կրթական հաստատություններ,  

10. Բուժհիմնարկներ և վերականգնողական կենտրոններ, 

11. Հյուրընկալության և սպասարկման ոլորտի կազմակերպություններ՝ հյուրա-

նոցներ, հյուրատներ, ռեստորաններ և այլն, 

12. Հեռահաղորդակցության ոլորտի ընկերությունների հանրային կապերի, 

մարքեթինգի և հաղորդակցությունների համար պատասխանատու 

ստորաբաժանումներ,  

13. ՏՀՏ ոլորտի խոշոր և միջին ընկերություններ, ստարտափներ, 

14. Հիմնադրամների համապատասխան ստորաբաժանումներ, 

15. Զանգվածային լրատվության միջոցներ,  

16. Մասնավոր խոշոր, միջին և մանր ձեռնարկությունների հանրային կապերի, 

մարքեթինգի և հաղորդակցությունների համար պատասխանատու ստորաբա-

ժանումներ,  

17. Հասարակայնության հետ կապերի, մարքեթինգային հաղորդակցությունների, 

բրենդինգի մասնագիտական ծառայություններ մատուցող ընկերություններ, 

գովազդային գործակալություններ,  

18. Հետազոտական ընկերություններ, վելուծական կենտրոններ,  

19. Հասարակական տարբեր հիմնախնդիրներով զբաղվող հասարակական 

կազմակերպություններ, ասոցիացիաներ,  

20. Մշակութային կազմակերպություններ՝ թատրոններ, թանգարաններ և այլն, 

21. Հասարակական տեղական և միջազգային կազմակերպություններ, հիմնա-

դրամներ և այլն:          

 

«Հասարակայնության հետ կապեր» բակալավրի կրթական ծրագրով 

ուսուցման ընթացքում գործնական ունակություններ, հմտություններ և 

փորձառություն ձեռք բերելու նպատակով ուսանողների մասնագիտական 

պրակտիկան կազմակերպվում է հասարակայնության հետ կապեր, մարքեթինգային 

և գովազդային գործունեություն իրականացնող պետական և մասնավոր 

կազմակերպություններում, ինչպես նաև ԶԼՄ-ներում` նախապատվությունը տալով 

այն կազմակերպություններին, որտեղ նախատեսված են հասարակայնության հետ 

կապերի մասնագետի հաստիքներ և կան պրակտիկայի կազմակերպման համար 

բարենպաստ պայմաններ:  

 

Ընդունելության քննության ձևաչափը -  բանավոր 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1. Իմիջ հասկացության սահմանումը, տեսակներն ու գործառույթները:  

2. Ցուցադրական սպառման տեսությունը (Թ. 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 և 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 

 

1. Մելքոնյան Ն. Հասարակայնության հետ կապերի (PR) ծագման և կայացման 

պատմական ընթացքը, «Բանբեր Երևանի համալսարանի. Սոցիոլոգիա, 

Տնտեսագիտություն», 2010: 

 

2. Andy Green, Creativity in Public Relations, 2007: 

 

3. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер", 2000: 

 

4. Стюарт Юэн, PR! или Умение «раскручивать». Социальная история паблик 

рилейшнз, Москва, 2006. (հնարավոր է ներբեռնել համացանցային 

ռեսուրսներից, http://books.hgtty8.appspot.com/p19/182.html): 

 

5. Чумиков А. Бочаров М. Актуальные связи с общественностью. Сфера, генезис, 

технологии, области применения, структуры. Москва, 2009: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հասարակայնության հետ կապեր  մագիստրոսկան ծրագրի ղեկավար՝ 

 

Նվարդ Մելքոնյան 

 

 

Հետադարձ  կապի համար՝ 

 

Էլ. Հասցե –nvard@web.am 

 

http://books.hgtty8.appspot.com/p19/182.html

