
 
 

032101.01.6  «ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

 

Ո՞վ է լրագրողը... Մարդ, որը կարողանում է ճշգրիտ, արագ ու համակողմանիորեն իրազեկել 

հանրությանն այն ամենին, ինչն այդ պահին մարդկանց տեսադաշտից դուրս է՝ վարագույրից այն 

կողմ: Իսկական լրագրողը լավ գիտե, որ իր առաքելությունը քաղաքացիների՝ տեղեկատվությունից 

օգտվելու սահմանադրական իրավունքի իրացմանն աջակցելն է: Նա հասարակության կողմից 

լիազորված «դեսպանն» է, որը պաշտպանում է հանրության շահը, օգնում նրան տեղեկատվության 

հարահոսում ճիշտ կողմնորոշվել, իրարից զատել արժանահավատն ու կասկածելին: Լրագրողն 

ազատության և ժողովրդավարության բանբերն է և մունետիկը: 

Ուսուցումը մեզ մոտ երկաստիճան է` բակալավրիատ և մագիստրատուրա: Բակլավրիատում 

ուսման տևողությունը չորս տարի է. շրջանավարտն ստանում է լրագրության բակալավրի 

որակավորում. 

Դիմորդները բակալավրիատում ընդունելության քննություններ են հանձնում 3 մրցութային 

առարկայից` 

1. «Հայոց լեզու և գրականություն» (գրավոր)՝ միասնական համակարգով, ինչպես նաև ՀՊՄՀ-ում 

երկու քննություն հետևյալից` 

2. Ստեղծագործական շարադրություն (գրավոր). 

3. Հարցազրույց հետևյալ թեմաներով՝ Հայաստանի և աշխարհի հայտնի ԶԼՄ-ները, մշակույթ և 

գրականություն, քաղաքականություն և տնտեսություն (բանավոր): 

 

Դիմորդները մասնագիտական առարկայի երկու քննություններին ներկայանում են 

կենտրոնացված համակարգով «Հայոց լեզու և գրականություն» (գրավոր) քննությունը դրական 

հանձնելուց հետո: 

 

Մասնագիտական քննություններ. 

 

1-ին քննություն Ստեղծագործական շարադրություն (գրավոր) Ընդունող հանձնաժողովի 

առաջադրած տասը թեմաներից որևէ մեկով հանձնարարվում է ազատ թեմայով շարադրություն, 

որում պետք է դրսևորվեն դիմորդի ստեղծագործական կարողությունները: Շարադրանքը (էսսե) 

պետք է ունենա իրական, վավերական հիմք` հագեցված գեղարվեստական խոսքով: Առաջարկվող 

վերնագրերից իր նախասիրությամբ դիմորդն ընտրում է մեկը: 

 

2-րդ քննություն Հարցազրույց հետևյալ թեմաներով՝ Հայաստանի և աշխարհի հայտնի ԶԼՄ- ները, 

ընդհանուր գիտելիքներ մշակույթից և գրականությունից, քաղաքականությունից և տնտեսությունից 

(բանավոր): 

 

Այս  քննության ընթացքում ստուգվում է դիմորդի ընդհանուր գիտելիքների մակարդակը 

բանավոր հարցման միջոցով: Հարցերը վերաբերում են Հայաստանի և աշխարհի հայտնի ԶԼՄ-ներին, 

մշակույթին ու գրականությանը, քաղաքականությանն ու տնտեսությանը: Դիմորդը պետք է իմանա 

հետևյալը՝ 

- ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԻ ՀԱՅՏՆԻ ԶԼՄ-ՆԵՐԸ: Դիմորդը պետք է դրսևորի Հայաստանի և 

աշխարհի հայտնի ԶԼՄ-ների իմացություն, կարողանա վերլուծել հայաստանյան և արտասահմանյան 

լրագրողների աշխատաոճը: Դիմորդը ընտրողաբար պետք է ներկայացնի իր սիրած հաղորդաշարը, 

լրագրողին, հաղորդավարին, հիմնավորի նրանց նկատմամբ իր համակրանքն ու վստահությունը: 

Պետք է տեղյակ լինի հանրապետությունում տպագրվող մամուլին, օրաթերթերին, մասամբ իմանա 

մամուլի պատմությունը: 

- ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: Դիմորդը պետք է պատկերացում ունենա 

համաշխարհային և հայ թատրոնից, կինոյից, կերպարվեստից, ճարտարապետությունից, հայ  և 

համաշխարհային գրականության դասական հեղինակներից, նրանց հիմնական ստեղծագոր-

ծություններից: 



 
 

- ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ: Պետք է իմանա ՀՀ Սահմանադրությունը, 

երկրի քաղաքական կառուցվածքը, անդամակցությունը միջազգային կառույցներին և դաշինքներին, 

երկրի զարգացման ընդհանուր միտումները, Հայաստանի տնտեսական իրավիճակը, զարգացման 

հեռանկարները, սեփականության ձևերը և այլ հարակից հարցեր: 

Քննության ընթացքում դիմորդներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներն են 

պատասխանների ինքնուրույնությունն ու սեփական կարծիքի արտահայտման կարողությունը՝ 

ազատ զրույցի եղանակով: 

Այս քննությանը նախապատրաստվելիս դիմորդները կարող են օգտվել հետևյալ 

գրականությունից. 

1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն: 

2. Հայաստանի Հանրապետության զանգվածային լրատվական միջոցները,Երևան, 1998թ.: 

3. Հ. Խաչատրյան, Քաղաքացիական հասարակություն և իրավական պետություններ, Երևան, 

1996թ.: 

4. Հայկական արվեստ: Հոդվածների ժողովածու: 2 հատորով: Խմբ. կոլ. Ռ. Զարյան և ուրիշներ: 

Հ.1-1974 թ., Հ.2-1984 թ.: 

5. Դեյվիդ Քեյթ Քոհլեր, Ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկա: Ռադիոհեռուստատեսային 

լուրերի պատրաստման և մատուցման ձեռնարկ, Երևան, 2001թ.: 

6. Ս. Մարության, «Եթերում Երևանն է », Երևան, 1998թ.: 

7. Ս. Երիցյան, Հեռուստառադիոեթերի գաղտնիքները, Երևան, 2000 թ.: 

8. Ս. Երիցյան, Խոհեր կադրից դուրս, Երևան, 2002 թ.: 

9. Ժուռնալիստիկա /Տեսության և պատմության հարցեր/ - Երևան, 1999թ., Երևանի պետական 

համալսարան /Պրակ Ա/: 

10. Ժուռնալիստիկա /Տեսության և պատմության հարցեր/ - Երևան 2001 թ., Երևանի պետական 

համալսարան / Պրակ Բ./: 

11. Ժուռնալիստիկա /Տեսության և պատմության հարցեր /- Երևան 2003 թ., Երևանի 

պետականհամալսարան /Պրակ Գ/ 

12. Ժուռնալիստիկա /Տեսության և պատմության հարցեր /- Երևան 2003 թ. Երևանի պետական 

համալսարան /Պրակ Դ/ 

13. Ժուռնալիստիկա /Տեսության և պատմության հարցեր / - Երևան 2003թ. Երևանի պետական 

համալսարան /Պրակ Ե/ 

14. Հեռուստատեսային ժուռնալիստիկա, Երևան, 2003 թ., Երևանի պետական համալսարան: 

15. Լրատվության հիմունքներ,Գործնական ձեռնարկ լրագրողների համար – Pro Media Երևան, 

2000թ.: 

16. Э. Багиров, Р. Боецкий, А. Юровский – Основы телевизионной журналистики: М.1984 г. 

17. Г. Кузнецов - Журналистика на экране. 1985 г.  

18. Ц. Муратов - Диалог . 1983 г. 

19. В. Саппак - Телевидение и мы - 1988 г. 

 

032101.01.6  «ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

1-ին քննություն     Ստեղծագործական շարադրություն (գրավոր) Ընդամենը` (գրավոր) 20 միավոր 

 

2-րդ քննություն    Հարցազրույց հետևյալ թեմաներով՝ Հայաստանի և աշխարհի հայտնի ԶԼՄ-ները, 

ընդհանուր գիտելիքներ մշակույթից և գրականությունից, քաղաքականությունից, տնտեսությունից 

(բանավոր) 

 

1-ին հարց՝ զանգվածային լրատվության միջոցներից      0 -7 միավոր 

2-րդ հարց՝ մշակույթի և գրականության բնագավառից         0 - 7 միավոր 

3-րդ հարց՝ քաղաքագիտության կամ տնտեսագիտության բնագավառից   0- 6 միավոր  

Ընդամենը` (բանավոր) 20 միավոր 


