ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի
ինստիտուտասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների
«Սոցիոլոգիա» առարկայի քննական հարցաշար
1.

Սոցիոլոգիական գիտության օբյեկտը և առարկան:

2.

Սոցիոլոգիայի հիմնական գործառույթները:

3.

Սոցիոլոգիայի միջառարկայական կապը:

4.

Օբյեկտիվ մեթոդները սոցիոլոգիայում:

5.

Սուբյեկտիվ մեթոդները սոցիոլոգիայում:

6.

Սոցիալական ստատիկայի և սոցիալական դինամիկայի հասկացությունները:

7.

Բեկոնի

և

Դեկարտի

սոցիալական

իրականության

գաղափարական

հիմնավորումը:
8.

Օ.Կոնտի սոցիոլոգիական հայացքները:

9.

Օ.Կոնտի ստեղծագործական էտապները և գաղափարական ակունքները:

10. Օ.Կոնտի

հիմնավորումը

հասարակության,

անհատի

և

մարդկության

զարգացման վերաբերյալ, իր առաջ քաշած երեք փուլերով:
11. Է.Դյուրկհեյմի

ուսմունքը

աշխատանքի

հասարակական

բաժանման

և

սոցիալական համերաշխության մասին:
12. Է.Դյուրկհեյմի «սոցիոլոգիզմը:
13. Է.Դյուրկհեյմի սոցիոլոգիան ճյուղերի բաժանումը:
14. Է.Դյուրկհեյմի հասարակական աշխատանքի բաժանումը:
15. Մ.Վեբերի սոցիալական գործողության տեսությունը:
16. Մ.Վեբերի ուսմունքը իդեալական տիպերի մասին:
17. Սոցիոլոգիայի որպես գիտության առաջացման նախադրյալները:
18. Սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկությունները:
19. Հասարակության կառուցվածքը:
20. Անձի սոցիալականացումը և դրա մասին տեսությունները:
21. Սոցիալական շարժունություն /մոբիլություն/:
22. Սոցիալական ինստիտուտների հասկացությունը, տեսակները:
23. Սոցիալական

ստրատիֆիկացիան

և

ինչպես

է

այն

հասարակության մեջ:
24. Սոցիալական շերտավորման տեսակները:
25. Շեղվող վարքը և սոցիալական վերահսկողության համակարգը:
26. Մշակութային փոփոխություններ և մշակութային կոնֆլիկտ:
27. Թ.Պարսոնսի սոցիալական գործողության տեսությունը:
28. Ֆ.Թյոնիսի սոցիոլոգիական հայացքները:
29. Գ.Զիմելի սոցիոլոգիական հայացքները:
30. Սոցիալականացման գործընթացը:
31. Սոցիալական շերտավորումը մեկնաբանող տեսությունները:
32. Պ.Սորոկինի սոցիոլոգիական ժառանգությունը:

կարգավորվում

33. Սոցիալական գործողության տիպերը ըստ Մ. Վեբերի:
34. Սոցիալական արժեքներ և նորմեր:
35. Հասարակության վերլուծության մակարդակները:
36. Մակրոսոցիոլոգիական տեսություններ:
37. Միկրոսոցիոլոգիական տեսություններ:
38. Առողջապահության սոցիալական ինստիտուտը:
39. Կրոնը որպես սոցիալական ինստիտուտ:
40. Ընտանիքի ինստիտուտը:
41. Կոնֆլիկտի սիցիոլոգիայի հիմնախնդիրները:
42. Փաստերի վերլուծության մոտեցումները:
43. Կրթության սոցիալական ինստիտուտը:
44. Սոցիալական անհավասարություն:
45. Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի տեսության հիմնահարցերը:
46. Սոցիոլոգիան հասարակական գիտությունների համակարգում:
47. Միջին մակարդակի տեսություններ:
48. Հետազոտության ծրագրի բաղկացուցիչ մասերը և նպատակները:
49. Հարցաթերթի կազմման տեխնիկան և կանոնները:
50. Ինֆորմացիայի հավաքման ու հարցման մեթոդները:
51. Հարցերի տեսակները:
52. Սոցիոլոգիական ընտրանքի ձևերը:
53. Հետազոտության օբյեկտը և առարկան:
54. Հետազոտության նպատակը և խնդիրները:
55. Որակական հետազոտության առավել տարածված տեսակները:
56. Հ.Սպենսերի սոցիոլոգիական հայացքները:
57. Նեոպոզիտիվիստական սոցիոլոգիայի հիմնական սկզբունքները:
58. Սոցիալական վերահսկողությունը և դրա գործառույթները:
59. Արհավիրքի սոցիոլոգիայի հիմնահարցերը:

