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§ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ¦ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԹԵՄԱՆԵՐԻ 

ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ԹԵՄԱ 1. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Նպատակը: Մշակութային մարդաբանություն առարկայի նպատակն է ուսանող-

ներին ծանոթացնել Մարդաբանությանը` որպես գիտական ուղղության, իր հետազո-

տական խնդիրներով և մեթոդներով: Մշակութային մարդաբանություն առարկայի` որ-

պես մարդու մասին գիտությունների ոլորտում չափազանց ընդգրկուն առարկայի, հիմ-

նական նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդկության կողմից ստեղծված մշա-

կույթի ձևավորման ու զարգացման գործընթացներին և մարդու մշակութային 

զարգացման առանձնահատկություններին, օրինաչափություններին և պրոբլեմներին: 

Առարկան ներկայացնում է մշակույթ, էթնիկ մշակույթ, հասարակական մշակույթ 

հասկացությունների վերաբերյալ գիտական քննարկումներն ու սահմանումները, դրանց 

հետազոտությունների մեթոդաբանությունը, մշակույթի տիպաբանությունը, Մշակութա-
յին մարդաբանություն կողմից հետազոտվող մշակութային բազմազանությունը /էթնի-

կական, լեզվական, կրոնական, տնտեսական, հասարակական, նյութական, հոգևոր, 

տարածաշրջանային, ներխմբային և միջխմբային/, ինչպես նաև Մարդաբանական 

գիտության հետազոտական դպրոցները: 

Մարդաբանության որպես գիտության տեղը և դերը գիտակարգերի համակար-

գում: Մարդաբանության հետազոտման առարկան: Մարդաբանության հիմնական հաս-

կացությունները և դրանց որոշարկումը: Մարդաբանության առանձնահատկություննե-

րը: Մշակութային մարդաբանության առարկայական ոլորտը մարդաբանության մեջ: 

Մշակութային մարդաբանության հետազոտման առարկան, հիմնական ուղղութ-

յունները:  

Մարդաբանության դասակարգումը ըստ տեսակների /տարատեսակները/:  

1. Ֆիզիկական կամ կենսաբանական մարդաբանություն. բնույթը և հիմնական ենթաբա-

ժինները՝ ա. պալեոանտրոպոլոգիա, բ. պրիմատաբանություն, գ. Անտրոպոմետրիա: 

 2. Սոցիոմշակութային մարդաբանություն. բնույթը և  առանձնահատկությունները: 

Սոցիոմշակութային մարդաբանության հետազոտական հիմնական ուղղությունները. ա. 

ազգագրություն, բ. ազգաբանություն:  

3. Հնագիտական մարդաբանություն. բնույթը և առանձնահատկություն-ները: Արտե-

ֆակտ և էկոֆակտ: Հնագիտական մարդաբանության հիմնական ենթաբաժին-ները. ա. 

Նախապատմական հնագիտություն, բ. էթնոհնագիտություն, գ. պատմական հնագիտու-

թյուն, դ. դասական հնագիտություն: 

 4. Լեզվաբանական մարդաբանություն. բնույթը և առանձնահատկությունները: 

Լեզվաբանական մարդաբանության հիմնական ենթաբաժինները. ա. Սոցիոլեզվաբա-

նություն, բ. պատմական լեզվաբանություն, գ. կառուցվածքային լեզվաբանություն:  

5. Կիրառական մարդաբանություն: Կիրառական մարդաբանությունը որպես մարդաբա-

նական գիտելիքի, մեթոդների ու մոտեցումների կիրառում մարդկանց խնդիրները լուծե-

լու նպատակով: 
Բազային դասագիրք 

1. Zerihun Doda, Introduction to Sociocultural Anthropology, Debub University, EPHTI, 

2005. Էջ 1-37: 

 

Հիմնական գրականություն 

1. Carol R. Ember, Melvin Ember, Cultural Anthropology, 6th ed., New Jersey, 1990. Էջ 2-12: 
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ԹԵՄԱ 2. ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ-ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 

ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ /ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ/ ԵՎ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 

Էվոլյուցիոնիզմ: Հասարակությունների զարգացման արտաքին և ներքին ազդակ-

ները /բնական, աշխարհագրական միջավայր, հարևաններ/: Խմբերի ներքին բնու-

թագրիչները, հոգեբանական որակները: Կրոնական պատկերացումների ձևավորումը: 

Ամուսնության և ընտանիքի ձևավորումը: Անիմիզմի ու տոտեմիզմի ուսումնասիրութ-

յունները էվոլյուցիոնիստական տեսության կողմից: Գծային էվոլյուցիոն տեսությունը՝ 

պարզից դեպի բարդ: Ներկայացուցիչներ՝ Է.Թեյլոր, Հ.Մորգան: Է.Թեյլորի Նախնա-
դարյան մշակույթ աշխատությունը և հայացքները: 

Դիֆուզիոնիզմ: Հասարակությունների զարգացման տարբեր փուլերի պատճառ-

ները: Սոցիալական փոփոխությունների առաջացման պատճառը տարբեր հասարա-

կությունների կողմից մեկը մյուսից մշակութային ընդհանուր գծերի փոխառումն է: 

Պատմական պարտիկուլարիզմ: Հասակարությունների մեջ առկա սոցիալական 

նմանությունների՝ ընդհանրությունների և տարբերությունների առաջացման պատ-

ճառը: Յուրաքանչյուր հասարակությանը բնորոշ է ուրույն պատմական զարգացում: 

Մարդաբանության մեջ այս տեսական դպրոցը նպաստեց մշակութային ռելյատիվիզմի 

գաղափարի առաջացմանը և զարգացմանը: 
Ֆունկցիոնալիզմ: Մշակույթը դիտվում է որպես ինտեգրված ամբողջություն: 

Ուսումնասիրում է հասարակության տարբեր բաղադրամասերի փոխկապվածությունը 

և դրանց ֆունկցիոնալ՝ գործառնական կապերը: Հասարակությունը դիտվում է որպես 

բարդ համակարգ: 
Մշակույթ և անհատականություն՝ հոգեբանական մարդաբանություն: Մշակույթի 

տարբեր ասպեկտները ձևավորում են մարդկանց անհատականությունը հասարակութ-

յան մեջ: Անհատը կարող է ազդել մշակույթի հետագա զարգացման վրա: 
Նեոֆունկցիոնալիզմ: Հասարակության մեջ սոցիալական կարգը դիտվում է 

որպես տրվածություն: Ի տարբերություն ֆունկցիոնալիզմի այս դպրոցը նորովի է մոտե-

նում հասարակության մեջ բախման և սոցիալական ներքին կայունության հիմնա-

խնդրին: 
Մարքսիստական մարդաբանություն: Համաձայն այս դպրոցի հասարակություն-

ներն անցնում են զարգացման տարբեր փուլեր, որը հայտնի է որպես հասարակություն-

ների ֆորմացիաների տեսություն: Համաձայն այս տեսության նյութական բարիքներ ար-

տադրող համակարգերը իրենց ազդեցությունն են թողնում հասարակության ձևավոր-

ման վրա: Հասարակությունը մշտապես գտնվում է դասակարգային պայքարի մեջ հա-

սարակության իշխող և կեղեքվող խավերի միջև: 
Մշակութային էկոլոգիայի տեսություն: Համաձայն այս տեսության գոյություն 

ունի դինամիկ փոխադարձ կապ մարդու և նրա շրջակա միջավայրի նյութական ու 

մշակութային բաղադրիչների միջև: Համաձայն այս տեսության յուրաքանչյուր մշակույթ 

դիտվում է որպես կոնկրետ միջավայրին հարմարվելու յուրօրինակ մոդել: Մշակույթը և 

միջավայրը փոխադարձ ազդեցություն են թողնում միմյանց վրա: 
Մշակութային մատերիալիզմ: Համաձայն այս տեսության սոցիոմշակութային 

էվոլյուցիայի հիմնական գործոններն ու դետերմինանտներն են տեխնոլոգիան, միջա-

վայրը և նյութական պայմանները: Հասարակության այդպիսի ենթակառուցվածքների 

փոփոխության հետևանքով համապատասխանաբար փոխվում են նաև հասարակութ-

յան մյուս ասպեկտները: 
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Ստրուկտուրալիզմ: Ստրուկտուրալիզմը որպես ճանաչողական կառուցվածքի 

ուսումնասիրություն: Համաձայն այս տեսության մեր վարքը և մտածողությունը կարգա-

վորող հանընդհանուր սկզբունքների առաջացումը պետք է գտնել մարդու մտքի կառուց-

վածքի մեջ: Մշակույթը դիտվում է որպես տրված կարգ: 
Էթնոգիտություն: Էթնոգիտությունը որպես ճանաչողական մարդաբանություն: 

Այս տեսությունը նկարագրել ու հասկանալ կոնկրետ մշակույթի կառուցվածքային 

սկզբունքները՝ ազգագրական տվյալների մանրակրկիտ վերլուծությամբ: 
Սիմվոլիկ մարդաբանություն: Ուսումնասիրության հիմնական առարկան են 

մշակույթի ավելի շուտ սիմվոլիկ, քան թե նյութական ասպեկտները: Առանձնապես 

կարևորվում է հասարակության մեջ գոյություն ունեցող սիմվոլների, արժեքների ու հա-

վատալիքների նշանակությունը: Մշակութային ավանդույթները դիվում են որպես 

տեքստեր: 
Մշակութային մարդաբանության հետազոտական մեթոդները 

  Գիտության յուրաքանչյուր բնագավառ ունի իր գիտական մեթոդաբանությունը: 

Գիտական մեթոդաբանության կարևորությունը հետազոտության մեջ: Գիտական 

մեթոդաբանությունը որպես գիտական գիտելիքի աղբյուր: Գիտական մեթոդաբա-

նությունը որպես համակարգված դիտարկումների արդյունքում հավաքված տվյալների 

վերլուծության և գնահատման տրամաբանական համակարգ: Գիտական մեթոդա-

բանության հիմնական քայլերը. ա. վակրածի կամ ենթադրության առաջադրում 

հիմնված դիտարկված փաստի վրա, բ. վարկածի ստուգման եղանակների սահմանման 

գործելակերպ, գ. վարկածի հավաստիության ստուգում հետազոտության և այլ դիտար-

կումների միջոցով: Ինդուկտիվ և դեդուկտիվ մեթոդների կիրառումը մարդաբանական 

հետազոտությունների մեջ: Քանակական և որակական մեթոդների կարևորությունը և 

կիրառումը մարդաբանական հետազոտությունների մեջ: Մարդաբանական հետազո-

տությունների տեսակները և մեթոդաբանական սկզբունքները. էմպիրիկ /փորձառա-
կան/ և տեսական: Ընդհանուր գիտական մեթոդաբանության սկզբունքներ:  

Մասնավոր գիտական մեթոդաբանության սկզբունքներ.  

1. մասնակցողի /գիտնականի/ դիտարումների սկզբունք,  

2. անմիջական զրույց,  

3. գենեալոգիական /ծագումնաբանական/ մեթոդ,  

4. խորքային հարցազրույցի սկզբունք,  

5. էմիկական /ներքին/ տեսանկյունից մոտեցում,  

6. էթիկական /արտաքին/ տեսանկյունից մոտեցում,  

7. խնդրակենտրոն ուսումնասիրություն,  

8. երկարաժամկետ ուսումնասիրություն:  

 

Վերլուծական մեթոդներ. պատմահամեմատական մեթոդ, պատմական վերապ-

րուկների մեթոդ, պատմաէվոլյուցիոն մեթոդ, կառուցվածքային-ֆունկցիոնալ մեթոդ, 

տիպաբանական մեթոդ: Դաշտային հետազոտություն և դրա կարևորությունը ազգա-

գրության և մարդաբանության համար: Իրավիճակային հետազոտություն: Սոցիոգրա-
ֆիա: Կենսագրական մեթոդ: Գիտական փորձառական ուսումնասիրություններ: Մար-

դաբանական հետազոտությունների գիտական մեթոդաբանության ամփոփում: 

 

Բազային դասագիրք 



Հեղինակ՝ փ.գ.թ., դոցենտ Անդրանիկ Ստեփանյան 

 

1. Zerihun Doda, Introduction to Sociocultural Anthropology, Debub University, EPHTI, 

2005. Էջ 38-79: 

Հիմնական գրականություն 

1. Carol R. Ember, Melvin Ember, Cultural Anthropology, 6th ed., New Jersey, 1990. Էջ 31-

61: 

2. Gary Ferraro, Susan Andreatta, Cultural Anthropology: An Applied Perspective, 

Wadsworth Cengage Learning, 2010. Էջ 68-117: 

3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология. М.: ИНФРА-М, 2005. Էջ 

125-265: 

 

 

 

 

 

 

  



Հեղինակ՝ փ.գ.թ., դոցենտ Անդրանիկ Ստեփանյան 

 

ԹԵՄԱ 3. ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ 

 

Մշակույթը որպես մարդաբանության առանցքային հասկացություն: Մշակույթ 

հասկացության ըմբռնման կարևորությունը: Մշակույթ և հասարակություն: Մշակույթ և 

քաղաքակըրթություն: Մշակույթ հասկացության սահմանումների բազմազանությունը: 

Մշակույթ հասկացության սահմանումների բազմազանությունը ցույց է տալիս 

մշակույթի բազմաբնույթ ասպեկտները: Մշակույթի հիմնական առանձնահատկութ-

յունները. 1. մշակույթը որպես ընդգրկուն երևույթ, 2. մշակույթը որպես ընդհանուր և 

յուրահատուկ երևույթ, 3. մշակույթը որպես սոցիալապես ճանաչելի և որդեգրվող 

երևույթ, 4. մշակույթը որպես սիմվոլիկ երևույթ, 5. մշակույթ-բնություն կապը, 6. Մշա-

կույթը որպես նորմատիվ երևույթ, 7. մշակույթը որպես օրինակ-մոդել, 8. մշակույթը որ-

պես փոխանցվող երևույթ՝ մարդիկ որպես մշակույթի կրող և տարածող, 9. մշակույթը 

որպես հարմարվող երևույթը, 10. մշակույթը որպես կայուն և փոփոխական երևույթը, 11. 

մշակույթը որպես սոցիալական երևույթ և բարդ համակարգ:   Մշակույթը որպես մարդ-

կային հոգևոր, մտավոր, բարոյական, արժեքային, ֆիզիկական, նյութական ու տեխն-

իկական գործունեության ամբողջականության հանրագումար: Էթնոցենտրիզմը և 

մշակութային ռելյատիվիզմը և դրանց առանձնահատկություններ: Մշակույթի 

բաղադրիչները. մշակույթի ընդհանուր գծերը /տարրերը/, մշակույթը որպես համալիր-

համակարգ, մշակույթը որպես օրինակ-մոդել: Մշակույթը և նրա մակարդակները: 

Մշակույթ և ենթամշակույթ: Ազգային մշակույթ, հասարակական մշակույթ և համաշ-

խարհային մշակույթ հասկացությունները: Մշակութային իմպերալիզմ: Մշակութային 

ունիվերսալներ /համընդհանրություններ/. կեսաբանական, հոգեբանական, սոցիալա-

կան: Ընդհանուր և տեղային մշակույթներ: Մշակութային ցնցում /shock/: Լեզու և մշա-

կույթ: Մշակույթի ազդեցությունը մարդկանց վարքի վրա: Մշակույթի տիպաբանություն: 

Բազային դասագիրք 

1. Zerihun Doda, Introduction to Sociocultural Anthropology, Debub University, EPHTI, 

2005. Էջ 80-114: 

 

Հիմնական գրականություն 

1. Carol R. Ember, Melvin Ember, Cultural Anthropology, 6th ed., New Jersey, 1990. Էջ 13-

30: 

2. Gary Ferraro, Susan Andreatta, Cultural Anthropology: An Applied Perspective, 

Wadsworth Cengage Learning, 2010. Էջ 26-47: 

3. Clifford Greetz, The Interpretation of Cultures: Selected Essays, New York: Basic Books, 

1973. Էջ 3-33: 

4. Орлова Э.А. Культурная (социальная) антропология. М.: Академичес-кий Проект, 

2004. Էջ 38-78: 

5. Кравченко А.И. Культурология. М.: Академичес-кий Проект, 2003. Էջ 7-53: 

 

  



Հեղինակ՝ փ.գ.թ., դոցենտ Անդրանիկ Ստեփանյան 

 

ԹԵՄԱ 4. ԱՆՏՐՈՊՈՍՈՑԻՈԳԵՆԵԶ. ՄԱՐԴՈՒ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ 

Անտրոպոգենեզ և սոցիոգենեզ: Անտրոպոսոցիոգենեզը որպես մարդկության 

կենսաբանական և սոցիոմըշակութային զարգացման ելակետ: Մարդը որպես կենսաբա-

նական և սոցիոմշակութային էվոլյուցիայի արդյունք:  Մարդու կենսաբանական ծագու-

մը: Մշակույթի էվոլյուցիոն բազիսը: Մարդու ուղեղը և մշակութային պայամանավորվա-

ծությունը: Մարդու սոցիալականացումը: Մշակույթի առաջացումը: Մարդը որպես մշա-

կութային սուբյեկտ: 

 

Բազային դասագիրք 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология. М.: ИНФРА-М, 2005. Էջ 

273-382: 

 

Հիմնական գրականություն 

1. A Companion to Biological Anthropology, Ed. by Clark Spencer Larsen, Wiley-Blackwell 

Publishing, 2010. Էջ 13-38, 275-394: 

2. Минюшев Ф.И. Социальная антропология. М., 2004. Էջ 13-26: 

3. Философская антропология: Человек многомерный. Под редакцией Лебедева С.А. М.: 

Юнити-Дана, 2010. Էջ 9-37: 

 

  



Հեղինակ՝ փ.գ.թ., դոցենտ Անդրանիկ Ստեփանյան 

 

ԹԵՄԱ 5. ՄԱՐԴՈՒ ԾԱԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Ֆիլոգենեզ և օնտոգենեզ: Մարդկության ծագումնաբանության հիմնախնդրի 

սկզբունքային երկու տեսությունները. թեիզմ ու արարչագործություն և աթեիզմ ու բնա-

կան էվոլյուցիոն տեսություն: Մարդու ծագման վերաբերյալ կրոնափիլիսոփայական, 

կրեացիոնիստական՝ արարչագործական տեսությունները. Ավանդական արարչագոր-

ծություն, պրոգրեսիվ արարչագործություն, արարչագործության անդունդի տեսություն, 

թեիստական էվոլյուցիոն տեսություն, դեիզմ, պանթեիզմ /պանենթեիզմ/: Կոսմիզմի 

տեսություն: Բնական էվոլյուցիոն տեսություն: 

 

Բազային դասագիրք 

1. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социальная антропология. М.: ИНФРА-М, 2005. Էջ 

273-382: 

 

Հիմնական գրականություն 

1. A Companion to Biological Anthropology, Ed. by Clark Spencer Larsen, Wiley-Blackwell 

Publishing, 2010. Էջ 41-55, 275-394: 

2. Минюшев Ф.И. Социальная антропология. М., 2004. Էջ 13-26: 

3. Философская антропология: Человек многомерный. Под редакцией Лебедева С.А. М.: 

Юнити-Дана, 2010. Էջ 9-37, 243-250: 

 

 

  



Հեղինակ՝ փ.գ.թ., դոցենտ Անդրանիկ Ստեփանյան 

 

ԹԵՄԱ 6. ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ, ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԸՆՏԱՆԻՔ 

 

Ազգակցական կապեր, սեքս, ամուսնություն և ընտանիք հասկացությունները: 

Ազգակցական կապերը դրսևորվում են արյունակցական, ամուսնական և այլ հարա-

բերությունների միջոցով: Ազգակցական կապերը համընդհանուր երևույթ են և 

հանդիպում ենբոլոր մշակույթներում և հասարակություններում: Ազգակցական 

կապերը ձևավորվում են երեք եղանակով. 1. արյունակցական կապերով, 2. Ամուս-

նությամբ, 3. որդեգրմամբ: Սեքսը և մշակույթը:  

Ամուսնություն: Ամուսնությունը դիտվում է որպես տղամարդու և կնոջ միջև սեռական 

միություն և այդ միությունից ծնված երեխան/ները/ դիվում են ծնողների օրինական ժա-

ռանգներ: Ամուսնությունը որպես կենսաբանական զուգընկերոջ ընտրություն սերունդի 

վերարտադրության նպատակով: Ամուսնոթյունը որպես տղամարդկանց ու կանանց 

միջև սեռական հարաբերությունների կարգավորման միջոց: Ամուսնությունը որպես սո-

ցիալական հարաբերություններ ամուսինների միջև: 

Ամուսնության տեսակները /տիպերը/: Մոնոգամիա և պոլիգամիա: Պոլիգամիայի 

տեսակները. Պոլիգինի և պոլիանդրի: Լեվիրատ /levirate/, սորորատ /sororate/ և 

մանկական ամուսնություններ: Ամուսնության կանոններ. Էնդոգամիա և էքսոգամիա: 

Ամուսնական վճարներ. հարսնացուի վճար, օժիտ:  

Ընտանիք. Սահմանումը և տիպերը: Ընտանիքը որպես սոցիալական բջիջ: Ընտանիքը 

որպես սոցիալական հարաբերություններ ամուսինների և ծնողների ու զավակների 

միջև: Բջիջային ընտանիք: Մեծ ընտանիք: Ընդարձակ ընտանիք: Ընտանիքի ֆունկցիա-

ները. ընտանիքի անդամների սոցիալականացում, նրանց հոգեբանական, սո-

ցիալական, բարոյական, հոգևոր ու ֆիզիկական կարիքների բավարարում: 

Ամուսնության և ընտանիքի ժամանակակից մարտահրավերները և խնդիրները: 

 

Բազային դասագիրք 

1. Zerihun Doda, Introduction to Sociocultural Anthropology, Debub University, EPHTI, 

2005. Էջ 115-129: 

 

Հիմնական գրականություն 

1. Carol R. Ember, Melvin Ember, Cultural Anthropology, 6th ed., New Jersey, 1990. Էջ 151-

219: 

2. Gary Ferraro, Susan Andreatta, Cultural Anthropology: An Applied Perspective, 

Wadsworth Cengage Learning, 2010. Էջ 206-255: 

3. Culture, Society and Sexuality: A Reader, 2nd ed., Ed. by Richard Parker and Peter 

Aggleton, London & New York, Routledge, 2007. Էջ 1-48: 

 

  



Հեղինակ՝ փ.գ.թ., դոցենտ Անդրանիկ Ստեփանյան 

 

ԹԵՄԱ 7. ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐ, ԱԶԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՌԱՍՍԱ 

Գենդեր, ազգություն և ռասսա հասկացությունները: Գենդեր և սեռ հասկացութ-

յուների տարբերությունը: Սեռը որպես կենսաբանական բնութագրիչ: Գենդերը որպես 

սոցիոմշակութային բնութագրիչ: Գենդերայինի դերը որպես սոցիալապես պայմանա-

վորված երևույթ: Սոցիոմշակութային միջավայրը որպես գենդերային դերակա-

տարության և ֆունկցիաների կարգավորիչ: Գենդերայինի դերը սոցիալական ֆունկցիո-

նալության տեսանկյունից: Գենդերային կարծրատիպեր և շերտավորում /ստրատիֆի-

կացիա/: Գենդերային կարծրատիպը որպես գենդերային շերտավորման նախապայման: 

Գենդերային շերտավորումը որպես սոցիալական դերի ու հիերարխիայի մեջ 

անհավասար կարգավիճակ և պայմաններ տղամարդու և կնոջ միջև: Ազգություն և ռաս-
սա հասկացությունների սահմանումը և նշանակությունը: Ազգությունը որպես էթնիկ 

ինքնություն, նույնացում կամ պատկանելիություն որևէ էթնիկ խմբի: Ազգությունը 

որպես ֆիզիկական և մշակութային տարբերակում կամ առանձնացում մարդկանց դա-

սակարգման մեջ: Էթնիկ միավորի կամ խմբի կենսաբանական հիմքը, սկիզբը /գենը/ 

որպես ռասսա: Ռասսան մշակութային միավոր և կենսաբանական վարկաբեկում: 

Ռասսիզմը որպես ռասսայի կենսաբանական հասկացության սոցիալական և քաղաքա-

կան չարաշահում և վիրավորանք: Էթնիկական և ռասսայական կարծրատիպեր: 

 

Բազային դասագիրք 

1. Zerihun Doda, Introduction to Sociocultural Anthropology, Debub University, EPHTI, 

2005. Էջ 130-147: 

 

Հիմնական գրականություն 

1. Carol R. Ember, Melvin Ember, Cultural Anthropology, 6th ed., New Jersey, 1990. Էջ 151-

219: 

2. Gary Ferraro, Susan Andreatta, Cultural Anthropology: An Applied Perspective, 

Wadsworth Cengage Learning, 2010. Էջ 256-311: 

3. Culture, Society and Sexuality: A Reader, 2nd ed., Ed. by Richard Parker and Peter 

Aggleton, London & New York, Routledge, 2007. Էջ 59-103, 123-187: 

4. Минюшев Ф.И. Социальная антропология. М., 2004. Էջ 45-53: 

 

 

 

  



Հեղինակ՝ փ.գ.թ., դոցենտ Անդրանիկ Ստեփանյան 

 

ԹԵՄԱ 8. ԿՐՈՆԻ ՄԱՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Կրոնի կամ կրոնական հավատալիքների ունիվերսալությունը տարբեր մշակույթ-

ներում: Դիցաբանությունը որպես աշխարհի յուրացման հոգևոր ձև և աշխարհի առաջին 

պատկեր: Կրոնը և դիցաբանությունը: Կրոնի առաջացման նախադրյալները. Ճանաչո-

ղական, հոգեբանական և սոցիումային: Կրոնական հավատալիքների ձևավորումը: 

Գերբնական էակների առաջացումը և առկայությունը կրոնական հավատալիքներում: 

Կյանքի ու  մահվան և հանդերձյալ կյանքի մասին պատկերացումների ձևավորումը: 

Կրոնական ծեսեր: Կրոնական գիտակցության պատմական ձևերը. տոտեմիզմ, ֆետի-

շիզմ, անիմիզմ և մոգություն: Բազմաստվածություն /պոլիթեիզմ/, հենոթեիզմ և 

միաստվածություն /մոնոթեիզմ/: 

 

Բազային դասագիրք 

1. Հ.Ա. Հարոյան, Կրոնագիտու-թյուն, Երևան, 2005: Էջ 37-45, 79-89: 

2. Zerihun Doda, Introduction to Sociocultural Anthropology, Debub University, EPHTI, 

2005. Էջ 148-164: 

 

Հիմնական գրականություն 

1. Carol R. Ember, Melvin Ember, Cultural Anthropology, 6th ed., New Jersey, 1990. Էջ 279-

301: 

2. Gary Ferraro, Susan Andreatta, Cultural Anthropology: An Applied Perspective, 

Wadsworth Cengage Learning, 2010. Էջ 344-373: 

3. Основы Религиоведения. Под редакцией И.Н. Яблокова. М. 2004. Էջ 54-65, 89-96: 

4. Философская антропология: Человек многомерный. Под редакцией Лебедева С.А. М.: 

Юнити-Дана, 2010. Էջ 227-243: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հեղինակ՝ փ.գ.թ., դոցենտ Անդրանիկ Ստեփանյան 

 

ԹԵՄԱ 9. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ, ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 

 

Սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական համակարգերի հասկացությունները: 

Հասարակության մեջ սոցիալական, քաղաքական և տնտեսական համակարգերի և 

ինստիտուտների դերը և ֆունկցիան: Սոցիալ-քաղաքական կառուցվածք: Սոցիալական 

կարգը: Սոցիալական ինստիտուտների դերը և ֆունկցիան: Խմբային համայնքներ: 

Տոհմացեղային սոցիալ-քաղաքական կարգեր: Առաջնորդներ և նրանց դերն ու ֆունկ-

ցիան կառավարման համակարգում: Պետություններ: Պետությունը որպես ինքնուրույն, 

ինքնիշխան քաղաքական միավոր: Պետական կառույցներ: Պետությունների տեսակներ 

ըստ կառավարման: Օրենքներ և կանոններ: Օրենքները որպես հասարակական կյանքը 

կարգավորող միջոցներ և ազդակներ: Քաղաքական կառույցներ: Քաղաքացիական 

հասարակություն: 

Տնտեսական համակարգ: Տնտեսության կառավարման համակարգային ինստիտու-

տային մեխանիզմները, դրանց դերը և ֆունկցիան հասարակության համար: Աշխա-

տանք և աշխատանքի բաժանման քաղաքականությունը: Աշխատանքի կառավարումը: 

Տնտեսական-քաղաքական հասարակարգեր. Տոհմացեղային, ստրկատիրական, ֆեո-

դալական, կապիտալիստական և սոցիալիստական: Տնտեսական ինստիտուտներ և 

ռեսուրսներ: Տնտեսական ռեսուրսներ. 1. գյուղատնտեսական սեկտոր՝ հողակտոր և 

գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրություն, ընտանի կենդանիներ և անաս-

նապահություն, 2. Տեխնոլոգիա, 3. Քաղաքային ինտուստրիալ արտադրություն և 

ապրանքների յուրացում: 
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