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1.  

Ազգային հարաբերությունների 

էթնոսոցիոլոգիական ուսու-

մնասիրման մի քանի հարց/ըստ 

Երևան քաղաքի բնակչության 

էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտման արդյունքների/ 

տ

պ 

Գիտական նստաշրջան 

նվիրված Հայաստանում 

սովետական կարգեր հաս-

տատվելու 60 ամյակին: 

1978-1979թթ. Ազգագրա-

կան և բանահյուսական 

դաշտային հետազոտու-

թյունների արդյունքները, 

<<ՀՍՍՀ ԳԱ>> հրատ., Եր., 

1980: 

33-35  

2.  

 Էթնոսոցիոլոգիական 

հետազոտությունների 

մեթոդիկայի հարցի շուրջ: 

տ

պ 

 <<Լրաբեր>> հասարա-

կական գիտությունների, 

1984, N10:  

48-53  

 

 

 

 

3.  

<<Էթնիկ նախապաշարմունք>> 

հասկացությունն Արևմուտքի 

սոցիալական գիտություններում: 

տ

պ 

Հանրապետական գիտա-

կան նստաշրջան նվիված 

1982-1983թթ. Ազգագրա-

կան և բանահյուսական 

դաշտային հետազոտու-

թյունների հանրագումա-

րին, <<ՀՀ ԳԱԱ>> հրատ, 

Եր., 1984: 

151-153  

4.  

Ազգամիջյան հարաբերությու-

նների ուսումնասիրության 

սոցիալական հեռավորության 

չափման մեթոդը:  

տ

պ 

<<Հայ ժողովրդական 

մշակույթ>>,11, <<Գիտու-

թյուն>>, Եր.,2001: 

  112-113:  

5.  

Տղաների և աղջիկների արդի 

բացասական հատկանիշների 

պատկերացումներն ուսա-

նողության միջավայրում: 

տ

պ 

<<Ընտանիքի հետազոտ-

ման հիմնախնդիրները>>, 

Հանրապետական գիտա-

ժողովի նյութեր,  <<Գիտու-

թյուն>>,Եր.,  2001:     

106-108 
 

 

6.  
Ավանդականն ու նորը ամուսնու 

և կնոջ կերպարներում 

տ

պ 

<<Հոգեկան առողջությու-

նը և քրիստոնեությու-

նը>>,  <<Ասողիկ>>, Եր., 

2001: 

130-140  



7.  

<<Ընտանեկան բռնությունների 

ընկալման առանձնահա-

տկությունները>>:  

տ

պ 

<<Ընտանեկան բռնու-

թյունները Հայաստանում. 

Սոցիոլոգիական 

հետազոտություն>>, 

<<Զանգակ>>, Եր.,  

2002>>: 

 59-71  

8.  

Մասնագիտության ընտրությունը 

պայմանավորող գործոնների 

մասին: 

տ

պ 

<<Շիրակի 

պատմամշակութային ժա-

ռանգությունը>>, Հանրա-

պետական վեցերորդ գի-

տական նստաշրջանի նյու-

թեր>>, Գյումրի, <<Գիտու-

թյուն>> Եր.,2004: 

90-92  

9.  
Ընտանեկան բռնություններին 

վերաբերող հարցեր: 

տ

պ 

<<Հայ ժողովրդական մշա-

կույթ>>, 12, <<Մուղնի>> 

հրատ., Եր., 2004:  

172-176  

10.  

Որոշ հարցեր ինտերնետից 

օգտվելու դրդապատճառների 

մասին: 

տ

պ 

<<ՀՀ Պետական Ճարտ-

արագիտական Համալս-

արանի(Պոլիտեխնիկ) տ-

արեկան գիտաժողով>>, 

Նյութերի ժողովածու, 

Հատոր 3, <<ՀՊՃՀ>>, Եր., 

2005: 

838-841 
Ն. Մխիթար-

յան 

11. շ  
Գիտափորձերը կոգնիտիվ 

դիսոնանսում: 

տ

պ 

<<Զանգակ-97>>, Եր, 

2002:  
3-21, 41-62 

Կ. Գևորգյան 

 

 

 

12.  Գործարար հաղորդակցում: 
տ

պ 

<<ՀՊՃՀ>> հրատ, Եր., 

2005: 
6-33,123-144 

Կ.Գևորգյան 

Է . 

Կյուրեղյան, 

Է. Էրիկսոն 

 

13.  
ՀՀ-ում մշակութային կյանքի որոշ 

փոփոխությունների մասին: 

տ

պ 

<<Հայ ժողովրդական 

մշակույթ>>, 13 

,<<Գիտություն>>, Եր., 

2006: 

273-276  

14.  

Հակահայկական գաղափա-

րախոսությունը Ադրբեջանի 

ազգային քաղաքականության 

համատեքստում: 

տ

պ 

<<Լեռնային Ղարաբաղի 

Հանրապետություն: 

Անցյալը, ներկան, ապա-

գան. Միջազգային գիտա-

ժողով>>, Ստեփանակերտ, 

2006: 

168-170  

15.  

Գեղարվեստական մշակույթի 

սպառման փոփոխությունները 

ՀՀ-ում(ըստ Տավուշի մարզի 

նյութերի): 

տ

պ 

<<Հայ ժողովրդական մշա-

կույթ>>, 14, <<Գիտու-

թյուն>>, Եր., 2007: 

312-319  



16.  

Գեղարվեստական մշակույթի 

սպառման հիմնախնդիրները ՀՀ 

Տավուշի մարզի գյուղական 

բնակավայրերում: 

տ

պ 

<<Տավուշ. Նյութական և 

հոգևոր ժառանգություն>>, 

<<Գիտություն>>, Եր., 2009: 

277-281  

17.  

Գեղարվեստական մշակույթի 

էթնոսոցիոլոգիական ուսումնա-

սիրման մեթոդոլոգիայի որոշ 

հարցեր: 

տ

պ 

<<Հայ ժողովրդական մշա-

կույթ>>, 15, <<Գիտու-

թյուն>>, Եր., 2010: 

36-45  

18.  

Գեղարվեստական մշակութային 

արժեքների սպառման 

առանձնահատկությունները 

քաղաքային բնակավայրերում: 

տ

պ 

<<Պատմամշակութային 

ժառանգություն և 

արդիականություն: 

Միջազգային 

գիտաժողով>>, 

<<Գիտություն>>, Եր., 2013: 

276-278  

19.  

Գեղարվեստական մշակույթի 

էթնոսոցիոլոգիական ուսու-

մնասիրության փորձ`ըստ 

մշակույթի գործիչների վարկա-

նիշների: 

տ

պ 

<<Հայ ժողովրդական 

մշակույթ>>, 16, 

<<Գիտություն>>, Եր., 2014: 

50-54  

20.  
Գեղարվեստական մշակույթը 

Տավուշում: 

տ

պ 

Տավուշ. Սոցիալ-

մշակութային 

գործընթացներ: Եր., 2014: 

277-315  

21.  
Արդի հայ ընտանիքը փոխակեր-

պվող հասարակությունում 

տ

պ 

ՀՀ ԳԱԱ <<Գիտություն>> 

հրատ., Եր., 2017: 
91-154 

Մ.Գալստյան

Ռ.Օհանջ-

անյան, 

Թ.Զաքարյ

ան, 

Գ.Հակոբյ

ան 

22.  

Ազատ ժամանակի կառուցվածքի 

փոփոխությունները Հայաստանի 

Հանրապետության քաղաքային 

բնակավայրերում 

տ

պ 

Հնագիտության և ազգագ-

րության ինստիտուտի աշ-

խատություններ 1, Հայ ժող-

ովրդական մշակույթ XVII, 

Ավանդականը և արդիակ-

անը հայոց մշակույթում: 

<<ՀՀ ԳԱԱ ՀԱԻ>> հրատ., 

Եր., 2018: 

353-364  

23.  
Некоторые черты национальной 

психологии 

տ

պ 

Население 

Еревана.Этносоциологическ

ое исследование. Ер., 1986. 

203-217  

24.  
Межнациональные отношения и 

миграция. 

տ

պ 

<<Вестник>> 

общественных наук АН 

АРМ ССР,1989, N 11. 

48-53  

25.  

Некоторые вопросы формир-

ования этнических стереотипов в 

мононациональной среде. 

տ

պ 

<<Психологический жу-

рнал>>, 1989, Т. 10,N 1. 

 

49-55 

 
 



26.  

Основные проблемы теневого 

обучения ремесленничеству. Со-

циологические исследования. 

տ

պ 

Основные проблемы тене-

вого обучения ремесленни-

честву. Социологические 

исследования. <<Мин. Об-

разования и Науки>> Ер., 

2000.  

 

  С.Мкртчян 

С.Пипоян,М.

Галстян 

27.  

Динамика образов идеальных  

мужа и жены за последние 15 лет 

в Армении. 

տ

պ 

Материалы этнографичес-

кого конгресса России., 

Нальчик, 2001. 

183  

28.  
О некоторых тенденциях изм-

енения этнических стереотипов. 

տ

պ 

Международная научная 

конференция,<<Археология

, этнология, фольклористи-

ка Кавказа>>, Тбилиси, 

2004. 

221  

29.  

О некоторых тенденциях изме-

нения этнических ценностей 

профессиональной культуры с-

реди населения Армении, Этн-

осоциология. Вчера и сегодня. 
 

 

տ

պ 

Изд. <<Инстиут эт нол-

огии и антрополигии>>, 

М., 2016. 
 

314-319. 
 

 

 

 

Հեղինակ՝   Ռ.  Օհանջանյան                                                                  

 

Ցուցակը ճիշտ է. 

 

 ամբիոնի վարիչ՝                

  

 

   գիտական քարտուղար՝                                 

 

 
 
«         »                             թ .                    Կ Ն  Ի  Ք  
 

 


