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2018/ 2019 ուսումնական տարի

«Քաղաքական հերմենևտիկա (մեկնարվեստ)» առարկայի
ՀԱՐՑԱՇԱՐ
1. Քաղաքական հերմենևտիկա առարկան և խնդիրները
2. Քաղաքական հերմենևտիկայի ուսումնասիրման օբյեկտը և սուբյեկտը
3. Լեզուն և ազգը. պետական, բարբառային և վարչական լեզուների իրավական
կարգավիճակները
4. Քաղաքական հերմենևտիկայի քաղաքակրթական չափումները
5. Քաղաքական

հերմենևտիկան

որպես

ազգային

արժեքային

համակարգի

արդիականացման միջոց
6. Քաղաքական

հերմենևտիկայի

պատմակենսագրական

ուրվագիծ

(Է.

Ռոդերդամցին)
7. Մովսես Խորենացին որպես հայ քաղաքական հերմենևտիկայի հիմնադիր
8. Գրիգոր Նարեկացին հայ Տեսակի քաղաքական տեքստերի արդիականացման
գաղափարախոս
9. Ազգային լեզուն որպես քաղաքական լեզվաոճաբանության անկյունաքար
10. Ազգային

պետությունը

քաղաքական

հերմենևտիկայի

ուսումնասիրման

կառուցվածքային տարր
11. Ազգային

վարչական

լեզվի

առանձնահատկությունները

պատմական

հիշողությունում
12. Լեզուն որպես մտածողության օրգան և «արժեքների գրադարան»
13. Լեզուների

տարածաժամանակային

փոխներթափանցումները

(սոբստրատ,

սուպերստրատ, ադստրատ)
14. Լեզուն և հասարակությունը
15. Լեզվի և խոսքի գործառույթները մարդու հաղորդակցական գործունեության
կառուցակարգում
16. Ռացիոնալը և իռացիոնալը լեզվական մշակույթի արտահայտություն
17. Լեզվի և խոսքի գործառույթների զուգամիտման կառուցակարգերը
18. Հանրային և հոգեբանական գործոնները լեզուների պատմության մեջ
19. Սոցիալական հեղափոխությունների լեզվաոճական առանձնահատկությունները
20. Հաղորդակցային, մետալեզվային, գեղարվեստա-բանաստեղծական, առասպելաբանական,

կատակերգական,

ողբերգական

հերմենևտիկայի բազմաչափության վկայություն

լեզուն

որպես

քաղաքական

21. Գրական և բարբառային լեզուների տիպաբանական առանձնահատկությունները
քաղաքական հերմենևտիկայի վրա
22. Մարդկանց հաղորդակցման հիմնական տարբերությունները ըստ ազգային,
սոցիալական, սեռատարիքային և ռասսայական առանձնահատկություններով
պայմանավորված
23. Ավանդական հասարակության լեզվամտածողությունը և քաղաքական տեքստը
24. Մոդեռն հասարակության լեզվամտածողությունը և քաղաքական տեքստը
25. Պոստմոդեռն հասարակության լեզվամտածողությունը և քաղաքական տեքստը
26. Տեղեկատվական

հասարակության

լեզվամտածողությունը

և

քաղաքական

տեքստը
27. Ավանդական, մոդեռն և պոստմոդեռն հասարակությունների լեզվաոճական
արժեքների և բառաբարդումների փոխհարաբերությունները
28. Միֆամտածողությունը որպես քաղաքական հերմենևտիկայի կառուցվածքային
տարր
29. Բառակառուցվածքային և լեզվաոճական առանձնահատկությունները քաղաքական հերմենևտիկայում
30. Գիտատեխնիակական հեղափոխության ազդեցությունը հասարակության լեզվամտածողության վրա
31. Քաղաքական

հերմենևտիկան

հանրացման

քաղաքական

ԱՄՆ-ում.

լեզվաոճաբանական

առանձնահատկությունները

համընդ-

գլոբալացման

պայմաններում
32. Քաղաքական

հերմենևտիկան

ձայնությունների

տեքստային

Մեծ

Բրիտանիայում.

բովանդակությունը

քաղաքական
որպես

համա-

բրիտանական

քաղաքական մշակույթի արտահայտություն
33. Քաղաքական հերմենևտիկայի գաղափարական հիմքերը
34. Ազատականության համընդհանուր արժեքային տեքստաբանական ուղղվածությունը
35. Էթնիկ ինքնության արդիականացման տեքստային էությունն ու բնույթը
36. Պատմական հիշողության ազդեցությունը քաղաքական հերմենևտիկայի վրա
37. Էպոսը որպես քաղաքական հերմենևտիկայի ուսումնասիրման տեքստ
38. Մեծ Մհերի կերպարը ազգային անվտանգության տեստային լեզվաոճական
առանձնահատկությունների ենթատեքստում
39. Սասունցի

Դավթի

կերպարը

որպես

ազատական

տեքստաբանության

արտահայտություն
40. Սասունցի Դավիթ-Մսրա Մելիք հակամարտության տեքստային արժեքային
ուղղվածությունը որպես ազգային անվտանգության միասնական համակարգ

41. Ձենով Օհանի կերպարը որպես տեղեկատվական համակարգերի տեքստային
ձևավորման կառուցակարգ
42. Խաչատուր Աբովյանը հայ քաղաքական լեզվի համակարգող
43. էթնոլեզվական ինքնատիպությունը գլոբալացման գործընթացներում
44. Քաղաքական հերմենևտիկայի ձևավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում
45. Համամարդկային մշակութային բաղադրիչը լեզվական իմաստաբանության
(սեմանտիկայի) վրա
46. Բառի ներքին ձևի ազգային- մշակութային առանձնահատկությունները
47. Բառը որպես պատմական հիշողություն
48. Խոսքային վարքի ազգային-մշակութային առանձնահատկությունները
49. Քաղաքական ընտրանին որպես ազգային լեզվամտածողության արդիականացաման դերակատար
50. Քաղաքական

լիդերի

լեզվամտածողության

ազդեցությունը

կերպափոխվող

հասարակությունների քաղաքական գործընթացների վրա
51. Ավանդական,

խարիզմատիկ,

ռացիոնալ-իրավական

(լեգալ)

լիդերների

իշխանության

ժողովրդա-

լեզվաոճական առանձնահատկությունները
52. Ոճաբանական

հիմնախնդիրները

քաղաքական

վարացման գործընթացում
53. Լեզվաբանական պատճառաբանվածության փորձարարական ստուգումը
54. Լեզվաոճական փոխներթափանցումները (ինտերֆերենցիա) և քաղաքական
գործչի «իրական – կեղծ» բարեկամները
55. Լեզվամշակութային

համապատասխանությունների

միտումները

ժողովրդա-

վարացման գործընթացներում
56. Ազգերը և կրոնները աշխարհի քարտեզի վրա` քաղաքական հերմենևտիկայի
գլոբալ խճանկար
57. Անցյալ-ներկա-ապագա

եռաչափության

քաղաքական

հերմենևտիկայի

արժեքային ուղղվածությունը
58. Համընդհանուր արժեքները քաղաքական հերմենևտիկայի ազատականացաման
գրավական
59. Կրոնական լեզվամտածողությունը քաղաքական հերմենևտիկայի ուսումնասիրման առարկա
60. Լեզվական նշանների մեկնաբանությունը Սուրբ Գրքում
61. Կրոնական գործոնները լեզուների սոցիալական պատմության մեջ
62. Հոգևոր գրականության ժանրերի ստորակարգությունը և նրա ազդեցությունը
քաղաքական մշակույթի վրա
63. Առաքելական եկեղեցու ծիսակարգը որպես ընդհանուր քաղաքական հերմենևտիկ տարածության կրող և արարող

64. Հայաստան-Սփյուռք-Արցախ տարածքների ընդհանրացման հիմնմախնդիրները
քաղաքական հերմենևտիկայի ենթատեքստում
65. Քաղաքական

հերմենևտիկան

սոցիո-մշակութային

և

էթնոմշակութային

արժեքների կրող
66. Քաղաքական

հերմենևտիկայում

անձի

սոցիալականացման

բառային

տեքստաբանական

առանձ-

բազմաչափությունը
67. Քաղաքական

լիդերի

տիպաբանության

նահատկությունները
68. Քաղաքական համակարգի ժողովրդավարացման տեքստաբանական հիմնախնդիրները
69. Տեղեկատվության

փոխանցման

թատերականացումը

քաղաքական

հերմե-

նևտիկայում
70. Քաղաքական

հերմենևտիկայում

առկա

տարաբնույթ

հասկացությունների

համեմատական մենկաբանումը (ըստ քաղաքական ժամանակի և տարածության)
71. Քաղաքական հոդվածները որպես տեքստ
72. Պատմական վեպերը որպես քաղաքական տեքատ
73. Խորհրդարանական ընտրություններին մասնկացող թեկնածուների ելույթների
գրման մեխանիզմները և նրանց տեքստային առանձնահատկությունները
74. Նախագահական ընտրություններին մասնկացող թեկնածուների ելույթների
գրման մեխանիզմները և նրանց տեքստային առանձնահատկությունները
75. Քաղաքական հերմենևտիկան բանակցային գործընթացների բազմաչափության
արտահայտություն
Քաղաքական կառավարման և
քաղաքական վելուծության ամբիոնի վարիչ`
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