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ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ՝   տարի 2                                           

 ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ՝  Առկա 

 
I. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ  
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օգոստոս II. Ժամանակի բյուջեն 
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III. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՊԼԱՆԸ 

N 
 
 

Առարկաների անվանումը և մոդուլները 
 

Ատեստավորում ըստ 
կիսամյակների 

Ուսանողի ուսումնական 
բեռնվածությունը (ժամ) 

Բաշխումն ըստ կուրսերի և 

կիսամյակների 



Քնն. 
Ստու- 
գարք 

Կուր
ս 

աշխ. 

Պարտադիր լսարանային 
բեռնվածություն 

1-ին կուրս 2-րդ կուրս 3-րդ կուրս 

Ընդա-
մենը 

Այդ թվում 1-ին 
կիս. 

 
շաբ 

2-րդ 
կիս. 

 
շաբ. 

3-րդ 
կիս. 
17 

շաբ. 

4-րդ 
կիս. 
16 

շաբ. 

5-րդ 
կիս. 
15 

շաբ. 

6-րդ 
կիս 
16 

շաբ 

Տես. 
ուսուց

. 

Լաբոր. 
և 

գործն. 
աշխ 

Սեմինա
ր 

պարապ-
մունք 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ,  ՍՈՑԻԱԼ-

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 
             

1.  Հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքներ  3,4տ  72 54 18    36 36   

2.  Տնտեսագիտության հիմունքներ  3,4տ  54 40 14    34 20   

3.  Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ  5,6տ  54 40 14      30 24 

4.  Իրավունքի հիմունքներ  3,4տ  36 30 6    18 18   

5.  Պատմություն  5,6տ  44 30 14      20 24 

6.  Ռուսաց լեզու  3,4 տ  72 18 54    36 36   

7.  Օտար լեզու  3,4 տ  72 18 54    36 36   

8.  Ֆիզկուլտուրա  3-5,6 տ  128 2 126    34 32 30 32 

9.  Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի հիմունքներ  3,4 տ  36 30 6    18 18   

10.  Քաղաքացիական պաշտպանության և արտակարգ 

իրավիճակների հիմնահարցեր 
 6 տ  28 24 4       28 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    596 286 310    212 196 80 108 

2. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ              

1.  Հաղորդակցություն  4տ  36 18 18     36   

2.  Անվտանգություն և առաջին օգնություն  5տ  36 18 18      36  

3.  Համակարգչային օպերատրություն  3տ  54 10 44    54    

4.  Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր 

հմտություններ 
 5տ  72 36 36      72  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    198 82 116    54 36 108  

3. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1.  Հոգեբանության հիմունքներ  3,4 տ  132 78 54    68 64   

2.  Սոցիալական մանկավարժություն  3,4 տ  102 70 32    52 50   

3.  Փաստաթղթաշրջանառություն և գործավարություն  3տ  72 32 40    72    

4.  Սոցիալական աշխատողի էթիկայի կանոնները  3տ  54 24 30    54    

5.  Մասնագիտական գործունեության իրավական 

ապահովում 
 4տ  84 54 30     84   

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    444 266 208    246 198   

     4. ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ              

1. Սոցիալական հետազոտության անցկացման 

մեթոդները 
 4տ  48 30 18     48   



 

 

IV. ՆԱԽԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ 

  

N 

VII.  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐԻ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ԵՎ 
ԱՐՀԵՍՏԱՆՈՑՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ 

ԿԱԲԻՆԵՏՆԵՐ 
  

1.  Տարիքային   հոգեբանության հիմունքները   1.  հայոց լեզվի և խոսքի մշակույթի հիմունքների, 

2.  Սոցիալական աշխատանք հաշմանդամ երեխաների հետ   2.  օտար լեզվի, 

    3.  ընդհանուր հումանիտար առարկաներ, 

    4.   սոցիալական աշխատանքի կազմակերպման, 

2. Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ  3,4տ  168 84 84    84 84   

3. Սոցիալական աշխատանքի ուղղություններ  5տ  84 40 44      84  

4. Սոցիալական դեպքի վարում  5տ  84 32 52      84  

5. Սոցիալական առողջապահության հիմունքները  5տ  36 22 14      36  

6. Սոցիալական աշխատանքի պաշտպանության 

պետական և ոչ պետական համակարգերը 
 5,6տ  120 76 44      48 72 

7. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

գործունեության ոլորտում 
 5տ  36 20 16      36  

8. Ընտանիքի և երեխաների հետսոցիալական 

աշխատանքի կազմակերպման հիմունքները 
 6 տ  84 48 36       84 

9. Տարեցների և հաշմանդամների հետ սոցիալական 

աշխատանքի կազմակերպման հիմունքները 
 6տ  84 46 38       84 

10. Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդկանց 

հետ սոցիալական աշխատանքի կազմակերպման 

հիմունքները 

 6տ  36 20 16       36 

  11. Գործազուրկների հետ սոցիալական աշխատանքի 

կազմակերպման հիմունքները 
 6տ  66 38 28       66 

  12. Մենեջմենթի հիմունքները  6տ  66 30 36       66 

  13. Մարկեթինգ  6տ  54 28 26      54  

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    966 516 450    84 132 342 408 

1.  ԸՆՏՐՈՎԻ    54         54 

2.  ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ  ԺԱՄԵՐ    46      16 14 10 6 

3.  3 ԸՆԴԱՄԵՆԸ    2304      612 576 540 576 

4.  ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    200          

5.  Շաբաթվա ժամերի քանակը          36 36 36 36 



 V. ՊՐԱԿՏԻԿԱ Կիսամյակ Շաբաթ 5.   անվտանգության և առաջին օգնության 

1. 1 ՈՒսումնական պրակտիկա տեսական ուսուցմամբ 4 6  ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐ 

2.  ՈԻսումնական պրակտիկ առանց տեսական ուսուցման 5 2  1. սոցիալական աշխատանքի,   

3.  Նախաավարտական 6 4 2.  անհատական համակարգիչների: 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ  12     ՄԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 

 
VI. ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ                              

Երկու համալիր պետական քննություն ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ 
մասնագիտական մոդուլներից 

hունիսի 22_ից հուլիսի 05-ը ընկած ժամանակահատվածում 

1. մարզադահլիճ 

2. մարզահրապարակ 

        

  

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ 

 

1. ՈՒսանողների գիտելիքների յուրացման մակարդակը ստուգելու, ինչպես նաև ուսումնառության  արդյունավետությունը  վերահսկելու  նպատակով, հաստատության 

ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող են անցկացվել առանձին  առարկաների /մոդուլների/ ընթացիկ /միջանկյալ/  քննություններ, ստուգարքներ, ստուգողական 

աշխատանքներ։ Ստուգարքներն, այդ թվում՝ տարբերակված, անցկացվում են առարկայի /մոդուլի/ համար սահմանված ժամերի հաշվին։  Ըստ առարկաների /մոդուլների/՝  

ստուգողական աշխատանքների թիվը հաստատում է  ուսումնամեթոդական  խորհուրդը։ Քննությունների և ստուգարքների անցկացման կարգը սահմանում է ՀՀ կրթության և 

գիտության նախարարությունը։  

2. Լաբորատոր աշխատանքների,  օտար լեզուների, համակարգչային, գործնական, սեմինար,   ֆիզիկական կուլտուրայի, ինչպես նաև  ուսումնամեթոդական խորհրդի կողմից 

երաշխավորած առանձին առարկաների /մոդուլների/ գծով ուսումնական պարապմունքների, կուրսային նախագծման և արհեստանոցներում արտադրական ուսուցման ժամանակ  

ուսումնական խումբը  բյուջետային ֆինանսավորման դեպքում կարող է բաժանվել ենթախմբերի՝ յուրաքանչյուրում առնվազն 8 ուսանող՝ ելնելով ուսուցանվող առարկայի /մոդուլի/ 

յուրահատկությունից։  Համապատասխան միջոցների առկայության պայմաններում ուսումնական պարապմունքները կարող են անցկացվել առանձին ուսանողների հետ 

/անհատական պարապմունքներ, ուսուցման անհատական ստեղծագործական ձևեր և այլն/։ ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ առանձին առարկաների /մոդուլների/ 

տեսական դասընթացը կարող  է կազմակերպվել հոսքային  պարապմունքի  ձևով։  ՈՒսումնամեթոդական խորհրդի որոշումներն ու երաշխավորությունները ուսումնական տարվա 

սկզբում քննարկում է քոլեջի խորհուրդը, հաստատում` տնօրենը։ 

3. Նախասիրական առարկաները, դրանց ծավալը և ուսուցման ժամկետը,բայց ոչ ավելի, քան շաբաթը  4 ժամ, որոշում է քոլեջը։ Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ 

հանձնաժողովների կողմից      ներկայացված  նախասիրական առարկաների ծրագիրը  հաստատում  է քոլեջի ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ 



4. Ֆիզիկական կուլտուրայի առարկայական ծրագրով նախատեսված նյութը  կարող է իրացվել  նաև արտաուսումնական պարապմունքների տարբեր  ձևերով՝ մարզական 

ակումբներում, սեկցիաներում, խմբակներում։ 

5. ՈՒսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ելնելով տեղական պայմաններից, կարելի է փոփոխել՝ պարտադիր պահպանելով տեսական և գործնական ուսուցման, մոդուլների 

ամփոփման, պրակտիկայի, արձակուրդի     ընդհանուր տևողությունը։ Ամանորի և Սուրբ ծննդի տոների շաբաթը քոլեջը հաշվի է առնում յուրաքանչյուր տարվա աշխատանքային 

ժամանակացույցը կազմելիս: 

6. Ամբիոնների, առարկայական /ցիկլային/ հանձնաժողովների  ներկայացրած խորհրդատվությունների անցկացման ձևը  հաստատում է ուսումնամեթոդական խորհուրդը։ 

7. Պետական կառավարման լիազորված մարմնի կողմից հանձնարարված փաստաթղթերի ուսումնասիրումը կատարվում է համապատասխան առարկաների ժամերի հաշվին։ 

8. Պահուստային ժամերը  տնօրինում է քոլեջը՝  ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ՝ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության սահմանած կարգի պահանջներին 

համապատասխան։ 

9. ՈՒսումնական պրակտիկան կարող է անցկացվել կենտրոնացված, կամ տեսական պարապմունքների հետ հաջորդաբար՝ պահպանելով  պլանով  նախատեսված ժամաքանակը։ 

Պրակտիկայի անցկացման  ժամկետը   կարելի է տեղաշարժել ուսումնական տարվա նույն կիսամյակի  ընթացքում։ Պրակտիկայի յուրաքանչյուր ձև ավարտվում է 

հաշվետվությամբ՝ գնահատումով։ 

10. Նախաավարտական պրակտիկան անց է կացվում կենտրոնացված կարգով, ուսումնական պլանով նախատեսված ժամկետներում։ 

11. Ուսումնական հաստատությունը, ելնելով  անհրաժեշտությունից, կարող է ստեղծել լրացուցիչ կաբինետներ, մասնագիտացված լսարաններ:



ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-Հ-5-16-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է զարգացնել սովորողի անձնական շփման ունակությունները, ակտիվացնել միջանձնային 

հաղորդակցության հնարավորությունները, ձևավորել աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության 

ընթացքում նպատակային հաղորդակցման, գործնական կապերի ու  հարաբերությունների ստեղծման կարողությունը:  

Մոդուլի տևողությունը  36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում՝                 18  ժամ 

գործնական աշխատանք՝            18 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների 

իրականացման համար, 

2) կիրառի ուղղակի հաղորդակցման  ձևերը, 

3) կիրառի անուղղակի հաղորդակցման  ձևերը, 

4) ձևավորի և զարգացնի  միջանձնային հաղորդակցում, 

5) խթանի համագործակցության ձևավորումը, ստեղծի նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  հաղորդակցության  դերն ու  նշանակությունը անձնական և մասնագիտական նպատակների 

իրականացման համար 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում հաղորդակցման անհրաժեշտությունը անձի ինքնադրսևորման և գործարար հաջողությունների 

համար,   

2) ներկայացնում է շփման և անձնական հաղորդակցման ձևերը, բաղադրիչները, 

3) ներկայացնում է գործնական հաղորդակցման եղանակները, բաղադրիչները, 

4) շփման հնարավորությունը ուղղորդում է  նպատակային հաղորդակցմանը,   

5) անձնական հատկանիշները օգտագործում է գործնական հաղորդակցության մեջ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ 

Ուսանողին կտրվի հարցեր անձնական հաղորդակցման և շփման ձևերի, գործնական հաղորդակցման եղանակների 

ու դրանց բաղադրիչների վերաբերյալ։ Կառաջադրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝  նպատակային   հաղորդակցման 



հնարավորությունները բացահայտելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և առաջադրված 

իրավիճակում օգտագործում է հնարավորությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`                      4 ժամ 

գործնական աշխատանք`                2 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կիրառել ուղղակի հաղորդակցման ձևերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  ուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 

2) բանավոր հաղորդակցման ժամանակ վարում է  զրույց, արձագանքում է հարցադրումներին, 

3) հանդես է գալիս հաղորդումներով և զեկույցներով՝ ներկայացնում է հստակ և նպատակային խոսք,  

4) ուղղակի հաղորդակցման ընթացքում հայտնում է տեսակետ, դրսևորում է հետաքրքրություններ, հաճոյախոսում է, 

5) մասնակցում է քննարկումների և բանավեճերի, պահպանում է համագործակցության շարունակականությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ 

Ուսանողին կտրվի հարցեր ուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, հանձնարարվում է որոշակի թեմայի շուրջ  

զեկույց և հաղորդում պատրաստել, առաջադրվում է թեմատիկ քննարկումներ, որի ընթացքում ուսանողը հանդես է 

գալիս հնարավոր բոլոր դրսևորումներով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին, խոսքը կառուցում է  հստակ 

և նպատակային,  կարողանում է արձագանքել ըստ իրավիճակի։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`                   4 ժամ 

գործնական աշխատանք`               4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կիրառել անուղղակի հաղորդակցման  ձևերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անուղղակի հաղորդակցման ձևերը, 



2) կազմում և ձևակերպում է գրավոր խոսք՝ պահպանելով նպատակայնությունն ու էթիկան,  

3) օգտագործում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և այլ տեխնիկական միջոցները՝ նպատակային 

տեղեկատվությունը փոխանցելու համար,  

4) կազմում է գրություններ՝ ըստ հասցեատիրոջ և նպատակի,  

5) վարում է տեղեկատվության հավաքագրման և փոխանցման փաստաթղթեր,  

6) բանավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է գրավորի, 

7) գրավոր հաղորդակցման նյութը փոխարկում է բանավոր հակիրճ  նյութի:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և իրավիճակային առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր անուղղակի հաղորդակցման ձևերի վերաբերյալ, կհանձնարարվի որոշակի 

թեմայի շուրջ  կազմել տեքստ՝ հաշվի առնելով հասցեատիրոջը,  կառաջադրվի թեմա, որի  վերաբերյալ տարբեր 

աղբյուրներից հավաքագրվում, ամբողջացվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը, կհանձնարվի բանավոր հակիրճ 

միտքը վերածել գրավոր ամբողջական տեքստի, իսկ ամբողջական ծավալուն տեքստից առանձնացնել առաջնային 

ինֆորմացիան և ներկայացնել հակիրճ խոսքով։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր (մասնավորապես՝ հարց ու 

պատասխանը, թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։   

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 80% ճշգրտությամբ 

կատարում է հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված քննարկման ենթակա թեմաներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`                    4  ժամ 

գործնական աշխատանք`              4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ձևավորել և զարգացնել  միջանձնային հաղորդակցում  

Կատարման չափանիշներ 1) նախաձեռնում է անձնական և աշխատանքային  շփում՝ ըստ իրավիճակի և զրուցակցի կամ հաստեատիրոջ,  

2) ստանում, մշակում և դասակարգում է անհրաժեշտ (նպատակային) տեղեկատվությունը,  

3) առկա տեղեկատվությունն օգտագործում է միջանձնային հաղորդակցում ձևավորելու համար,   

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու 

համար,  

5) ներգրավվում է երկխոսություններում, քննարկումներում, հայտնում է կարծիք, հիմնավորում է տեսակետներ, 

6) պահպանում և եզրափակում է երկխոսությունը,   



7) կարողանում է հաղորդակցվել՝ հաշվի առնելով իրավիճակը և ունկնդրի հետաքրքրությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ 

Ուսանողին կհանձնարարվի գործնական աշխատանքներ որոշակի տեղեկատվություն ստանալու, մշակելու և 

դասակարգելու համար։ Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ անձնական շփում նախաձեռնելու, երկխոսության կողմ 

լինելու, զրույցը պահպանելու և եզրափակելու կարողությունները դիտարեկելու, գնահատելու համար։ Նույն 

առաջադրանքը կհանձնարարվի աշխատանքային շփումների համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր 

(մասնավորապես՝ հարց ու պատասխանը և թեստերը), նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման 

ընթացքում՝ ելնելով առաջացած ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`                 2 ժամ 

գործնական աշխատանք`           4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Խթանել համագործակցության ձևավորումը, ստեղծել նախապայմաններ շարունական գործընկերության համար  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է համագործակցությանը խթանող միջոցառումները (գովազդ, հայտարարություններ, 

ցուցահանդեսներ և այլն),  

2) հավանական  գործընկերոջ  վերաբերյալ  հավաքում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, 

3) հավաքագրված տեղեկատվությունն օգտագործում է գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար,   

4) օգտագործում է հաղորդակցման հնարքները և տեխնոլոգիաները՝ հետաքրքրություն առաջացնելու և շահադրդելու 

համար,  

5) հաղորդակցման ընթացքում ձեռք է բերում վստահություն, 

6) ապահովում է հետադարձ կապի միջոցառումներ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է գործնական աշխատանքների և իրավիճակային խաղերի միջոցով։ 

Թեստերի միջոցով ստուգվում է համագործակցությունը խթանող միջոցառումների իմացությունը, և կոնկրետ 

դեպքերի համար դրանց կիրառման առավել նպաստավոր տարբերակները։ Կհանձնարարվի հավաքագրել որոշակի 

գործընկերոջ վերաբերյալ տեղեկատվություն և օգտագործել գործարար հաղորդակցում ձևավորելու համար։ 

Կառաջադրվի իրավիճակային խաղեր՝ գործնական հաղորդակցում նախաձեռնելու, համագործակցության հասնելու և 

հետադարձ կապ ապահովելու համար։ Արդյունքի գնահատման որոշակի քայլեր, մասնավորապես՝ հարց ու 

պատասխանը, թեստերը, նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 



ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված թեմաներ, սցենարներ, դերային խաղերի սցենարներ, 

հաղորդակցման տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`      4 ժամ 

գործնական աշխատանք`     4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՌԱՋԻՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԱՕ-5-16-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և կենցաղում 

անվտանգության կանոնները պահպանելու, սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան կենցաղը և 

աշխատանքը կազմակերպելու,  հավանական վտանգները և վթարները կանխարգելելու, արտադրական վթարների 

դեպքում՝ անվտանգության միջոցառումներ իրականացնելու  և առաջին օգնություն  ցուցաբերելու  կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից 

տեսական ուսուցում՝           18 ժամ 

գործնական աշխատանք՝     18 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները, 

2) կազմակերպի  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին  համապատասխան, 

3) կանխի հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնի անվտանգության միջոցառումներ, 

4) ցուցաբերի առաջին օգնություն: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  աշխատանքային գործունեության ընթացքում  և կենցաղում  անվտանգության կանոնները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է բացատրում անվտանգության կանոնների սահմանման, իրավական կարգավորման և պահպանման 

անհրաժեշտությունը,  

2) ըստ հիմնական բնագավառների ճիշտ է ներկայացնում անվտանգության կանոնների պահանջները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, 



5) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրաանվտանգության կանոնները, 

6) ներկայացնում է անվտանգության կանոնների խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է թեստային առաջադրանքի հիման վրա։ Ուսանողին կհանձնարարվի առնվազն 

10 առաջադրանքով թեստ, որում նա պետք է ընտրի տվյալ իրավիճակի ճիշտ պատասխանը:  

 Ստորև ներկայացվում է արդյունքի ուսուցման ծրագրային մանրամասները՝ 

1. անվտանգության հիմնական կանոնները՝ ըստ տարբեր մասնագիտական աշխատատեղերի,    

2. տեխնոլոգիական սարքավորումների շահագործման անվտանգության  կանոնները, դրանց խախտման հետևանքները, 

պատասխանատվությունը, հրդեհային անվտանգության և հակահրդեհային պաշտպանության կանոնները, դրանց 

խախտման հետևանքները, պատասխանատվությունը, էլեկտրաանվտանգության կանոնները, դրանց խախտման 

հետևանքները, պատասխանատվությունը, կենցաղային հիմնական սարքերի անվտանգության կանոնները։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  առաջադրանքը կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Կազմակերպել  կենցաղը և աշխատանքը սանիտարահիգիենիկ պահանջներին համապատասխան 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է  մարդու առողջության և աշխատանքի ընթացքում աշխատունակության վրա ազդող գործոնները 

(սանիտարահիգենիկ, հոգեբանաֆիզիոլոգիական, էսթետիկական, սոցիալական-հոգեբանական), 

2) ներկայացնում է աշխատավայրի սանիտարիայի և հիգիենայի ընդհանուր նորմերը (միկրոկլիման, ճառայգայթումը, 

լուսավորվածությունը, տատանումները և այլն), 

3) ներկայացնում է  աշխատանքի համար անհրաժեշտ  նյութերը և դրանց անվնաս օգտագործումը,  

4) ներկայացնում է սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման համար անհրաժեշտ միջոցառումները:   

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

ներկայացնել որոշակի, կոնկրետ իրավիճակից բխող սանիտարիայի և հիգիենայի պահպանման, ինչպես նաև 

անհրաժեշտ աշխատանքային կամ կենցաղային նյութերի անվնաս օգտագործմանն  ուղղված միջոցառումներ։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է կատարում հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։   



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          4 ժամ 

գործնական աշխատանք`   6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Կանխել հավանական վտանգները և վթարները, իրականացնել անվտանգության միջոցառումներ  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառները և հետևանքները, 

2) ներկայացնում է արտադրական վթարների կանխման աշխատանքները,   

3) ներկայացնում է առանձին խմբերի (հաշմանդամություն ունեցող անձինք, հղիներ, անչափահասներ և այլն) 

աշխատանքային առանձնահատուկ պայմանները և վտանգների կանխման  սահմանված միջոցառումները, 

4) ներկայացնում է կենցաղային և արտադրական վթարների ու  դժբախտ պատահարների փաստաթղթային 

ձևակերպումների կարգը:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կտրվի հարցեր կենցաղային և արտադրական վթարների առաջացման պատճառների ու հետևանքների, դրանց 

կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար 

սահմանված աշխատանքային պայմանների ապահովման և կոնկրետ վտանգի կանխարգելմանն ուղղված 

միջոցառումներ։ Կառաջադրվի կոնկրետ կենցաղային վթարի կամ պատահարի համար ներկայացնել փաստաթղթային 

ձևակերպումների բաղադրիչներ։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում 

հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           4 ժամ 

գործնական աշխատանք`              4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ցուցաբերել առաջին օգնություն  

Կատարման չափանիշներ 1) տիրապետում է տարբեր իրավիճակներում առաջին օգնության հիմնական կանոններին,  

2) առաջին օգնության գործողությունների քայլերը ճիշտ է ներկայացնում,  

3) կատարում է արհեստական շնչառության և սրտի աշխատանքի վերականգնման գործողություն, 

4) կատարում է   արյան հոսքի դադարեցման  և բաց վնասվածքների  վիրակապման  գործողություն, 

5) կատարում է այրվածքների նախնական մշակման և էլեկտրահարվածին առաջին օգնություն ցուցաբերելու 

գործողություններ,   

6) տարբեր կոտրվածքների դեպքում կատարում է  վիրակապման և անշարժացման գործողություն, 



7) ներկայացնում է  տարբեր թունավորման դեպքերում առաջին օգնության գործողությունները:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

կատարել (անհնարինության դեպքում՝ նկարագրել) առաջին օգնության գործողություններ՝ ըստ դեպքերի։ Արդյունքի 

գնահատման որոշակի քայլեր նպատակահարմար է կիրառել արդյունքի ուսուցման ընթացքում՝ ելնելով առաջացած 

ընթացիկ իրավիճակներից։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է կատարում բոլոր հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

անվտանգության կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված 

թեմաներ և իրավիճակային խնդիրներ, առաջին օգնության համար անհրաժեշտ միջոցներ, նյութեր։    

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          6 ժամ 

գործնական աշխատանք`     4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ՀՕ-5-16-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի  նպատակն  է զարգացնել սովորողի համակարգչային տեխնիկայից օգտվելու և դրա ծրագրային 

հնարավորությունները կիրառելու առաջնային կարողությունները,  աշխատանքային գործունեության ընթացքում և 

անձնական կարիքների շրջանակներում կիրառել համակարգչային օպերացիոն համակարգերի, գրասենյակային 

փաթեթների (Microsoft Office) ծրագրերը, կատարելագործել  համացանցից օգտվելու կարողությունները և 

տեղեկատվական բազաների հետ նպատակային աշխատելու հմտությունները: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝           10  ժամ 

գործնական աշխատանք՝      44 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն։ 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) կիրառի համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը, 

2) խմբագրի և ֆորմատավորի տեքստեր, 

3) պատրաստի և խմբագրի աղյուսակներ, 

4) կատարի գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում, 

5) համակարգչային ծրագրերով կազմակերպի ցուցադրություն, 

6) աշխատի համացանցում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 



բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1  Կիրառել համակարգչային համալիրում ներառվող բաղադրիչները  և օպերացիոն համակարգը 

Կատարման չափանիշներ 1) համակարգչային համալիրում ներառվող հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչները բնութագրում է,  

2) ճիշտ է պահպանում համակարգիչը և բաղադրիչները միացնելու, օգտագործելու և անջատելու տեխնիկական 

պայմանները, 

3) օգտվում  է համակարգչային օժանդակ տեխնիկական սարքերից,   

4) ներկայացնում է օպերացիոն համակարգի պատուհանային կառուցվածքը, 

5) ներկայացնում է կիրառվող հիմնական ծրագրերը, 

6) բացում է առաջադրված թղթապանակը և ֆայլը, 

7) օգտվում է պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից, 

8) ստեղծում է նոր թղթապանակ ու ֆայլ, պահպանում, բացում, փակում  և տեղադրում է առաջադրված վայրում,  

9) կատարում է փաստաթղթի տպագրում:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր համակարգչի հիմնական և լրացուցիչ բաղադրիչների, օժանդակ տեխնիկական 

սարքերի, դրանց կիրառման և նշանակության մասին: Կհանձնարարվի միացնել համակարգիչը և դրան կից օժանդակ 

տեխնիկական սարքերը, օգտագործել ծրագրային հնարավորությունները՝ համաձայն առաջադրանքի։ Ուսանողին 

կառաջադրվեն առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարել  նույն գործողությունը. թղթապանակ և ֆայլ բացելու, 

պատուհանային մենյուի հիմնական հրամաններից օգտվելու, ստեղծված ֆայլը պահպանելու, փակելու, առաջադրված 

վայրում տեղադրելու և տպագրելու գործողություն։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր, համակարգչային օժանդակ 

տեխնիկական սարքեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         2  ժամ 

գործնական  աշխատանք`   8   ժամ  

ՈՒսումնառության արդյունք 2  Խմբագրել և ֆորմատավորել տեքստեր  

Կատարման չափանիշներ 1)  հայերեն և օտար լեզվով տեքստ մուտքագրելու համար ծրագրերը պատրաստել է, 

2)  մուտքագրում է տեքստ, մեծատառ նշաններ, սիմվոլներ, թվանշաններ,  

3)   տեքստային ցուցիչը տեղաշարժելով կատարելում է ուղղումներ, ջնջումներ, լրացումներ, փոփոխություններ, 



4) մուտքագրված տեքստի պարզագույն ֆորմատավորման գործողությունները ճիշտ է կատարում, 

5)  կարողանում է տեքստին կից ներմուծել նկարներ, գրաֆիկներ, աղյուսակներ, անիմացիաներ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի տեքստեր մուտքագրելու, ձևավորելու, 

խմբագրելու տեքստը հավելելու գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով  նույն գործառույթը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում  գործնական  հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         4 ժամ 

գործնական  աշխատանք`    12  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Պատրաստել և խմբագրել աղյուսակներ 

Կատարման չափանիշներ 1) աղյուսակներ կազմելու համակարգչային ծրագրերը և դրանց կիրառումը ներկայացնում է,  

2) առաջադրված չափերով կազմում է աղյուսակ և մուտքագրում տվյալներ,  

3) աղյուսակում կատարում է ուղղումներ, լրացումներ, փոփոխություններ,  

4) աղյուսակի տվյալների մեջ ստեղծում է  պարզ ֆունկցիոնալ կախվածություն:   

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի աղյուսակ կազմելու, ձևավորելու, խմբագրելու, 

տվյալներ մուտքագրելու, աղյուսակային տվյալները հավելելու և տվյալների ֆունկցիոնալ կախվածություն ստեղծելու 

գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով նույն գործառույթը։ Ֆունկցիոնալ կախվածության 

օրինակ կարող է հանդիսանալ թվաբանական գործողությունների ամփոփումը, վերափոխումը (օրինակ՝ տոկոսի 

վերածելը) և այլն։   

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է գործնական ուսուցման եղանակը։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական աշխատանք`    6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Կատարել գրաֆիկական խմբագրում և նկարազարդում 

Կատարման չափանիշներ 1) գծագրում է գրաֆիկական օբյեկտներ` օգտագործելով նաև Autoshapes պատուհանի պատրաստի ձևերը, 



2) գծագրում է կանոնավոր պատկերներ, 

3) ֆորմատավորում է գրաֆիկական օբյեկտները` տեղափոխելով, պատճենելով, պտտելով և չափերը փոխելով, 

4) խմբավորում է  գրաֆիկական օբյեկտները, 

5) գծագրում է տեքստային բլոկներ, 

6) կատարում է գրաֆիկական օբյեկտների գունաերանգավորում:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի նախապատրաստել ծրագիրը՝ ըստ առաջադրանքի գրաֆիկական օբյեկտներ, կանոնավոր 

պատկերներ, տեքստային բլոկներ գծագրելու,  խմբագրելու, տվյալներ մուտքագրելու, խմբավորելու, ձևավորելու 

գործողություններ՝ առնվազն 3 հիմնական ծրագրում կատարելով  նույն գործառույթը։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական  աշխատանք`  6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Համակարգչային ծրագրերով կազմակերպել ցուցադրություն  

Կատարման չափանիշներ 1) ցուցադրական ծրագրերը և դրանց պատուհանի կառուցվածքը ճիշտ է ներկայացնում, 

2) մուտքագրում է  տեքստ, թվային արժեքներ և պարզ գործողություններ,  

3) ներբեռնում է նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, տվյալներ՝ աղյուսակի, գրաֆիկի տեսքով, 

4) կարողանում է առաջադրված թեմայով պատրաստել ավարտուն փաստաթուղթ ցուցադրության համար, 

5) ցուցադրում է պատրաստված տեղեկատվական  նյութը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է թեստերի և գործնական առաջադրանքների միջոցով։ Ուսանողին 

կհանձնարարվի օգտվելով պատուհանային կառուցվածքից նախապատրաստել ցուցադրական ծրագիրը՝ թվային և 

տեքստային տվյալներ մուտքագրելու, խմբագրելու, նկարներ, տեսանյութեր, անիմացիաներ, աղյուսակային և 

գրաֆիկական տվյալներ ներբեռնելու, ձևավորելու գործողություններ՝ առնվազն 2 հիմնական ծրագրում կատարելով  

նույն գործառույթը։  

Կառաջադրվի ազատ թեմայի ներկայացման համար պատրաստել ցուցադրություն և ներկայացնել՝ պահպանելով 

թեմայի տրամաբանական կապն ու հաջորդականությունը։ 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 



Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

 

գործնական աշխատանք`    8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  6 Աշխատել համացանցում  

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է «համացանց» հասկացությունը, 

2) օգտագործում է ինտերնետային հիմնական ծրագրերը, 

3) ներկայացնում է History, Favorites, Stop,  Refresh հրամաների, Back և Forward կոճակների նշանակությունը, 

4) փնտրում է առաջադրված տվյալները համացանցի տեղեկատվական բազաներում (որոնողական և բաց 

ցանցերից),  

5) կարողանում է համացանցից ներբեռնել, պահպանել և օգտագործել տեղեկությունները, 

6) գրանցվում է  էլեկտրոնային փոստում, ինտերնետային ծրագրերում  և այլ կայքերում, 

7) օգտագործում է էլեկտրոնային փոստի հնարավորությունները, ուղարկում և ստանում ինֆորմացիա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել համացանցի կառուցվածք, օգտագործման նպատակների 

բազմազանությունը, համացանցի միջոցով կարգավորման ենթակա հնարավոր հարցերը։ Ուսանողին կհանձնարարվի 

մուտք գործել ինտերնետային ծրագիր՝ փնտրել առաջադրված տվյալները, ներբեռնել, օգտագործել և պահպանել 

տվյալներ։ Կառաջադրվի որոշակի տեղեկատվություն փոխանցել սոցիալական կայքերի միջոցով կամ բաշխել ըստ 

հասցեականության։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հիմնականում ճիշտ է պատասխանում հարցերին և 

ամբողջությամբ ճիշտ է կատարում գործնական  հանձնարարությունները։ 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը կատարվում է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, համակարգիչ և համապատասխան ծրագրեր։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        4  ժամ 

գործնական աշխատանք`     4 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ԱՀ-ԱԳՀ-5-16-001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլը նպատակաուղղված է աշխատանքային հիմնական իրավահարաբերությունների մասին իրազեկվածության 

բարձրացմանը, աշխատանք փնտրելու և գտնելու կարողությունների զարգացմանը, աշխատանքային գործունեության 

ընդհանուր կարողությունների և հմտությունների ձևավորմանը,  ընթացիկ  հաջողության հասնելու 



նախապայմանների ստեղծմանը, ինչպես նաև ցանկացած բնագավառում անհրաժեշտ աշխատանքային կուլտուրա և 

էթիկա դրսևորելու, ղեկավարի և գործընկերների հետ արդյունավետ հարաբերվելու կարողությունների, առաջացած 

աշխատանքային խնդիրներն ընկալելու և համապատասխան լուծումներ տալու կարողությունների ձևավորմանը։ 

Մոդուլի տևողությունը 72 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝           36 ժամ 

գործնական աշխատանք՝     36 ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն 

ՈՒսումնառության արդյունքները Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) փնտրի  և գտնի աշխատանք, 

2) հարմարվի աշխատանքային միջավայրին, ապահովի աշխատանքային դրական մթնոլորտ, 

3) արդյունավետ աշխատի թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը, 

4) ներկայացնի աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները:    

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար սահմանված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է։ 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Փնտրել  և գտնել աշխատանք 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է աշխատանքային իրավահարաբերությունների ձևավորման նախապայմանները,  

2) կարողանում է փնտրել առկա աշխատատեղերի բազան, ուսումնասիրել և ընտրել հավանական աշխատատեղը 

(երը)՝ օգտագործելով աշխատանքի որոնման ժամանակակից միջոցները և տեխնոլոգիաները,  

3) ճիշտ է կազմում գրավոր ինքնակենսագրություն (CV),  

4) ներկայացնում է իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը և հիմնավորում իր համապատասխանությունը,  

5) ներկայացնում է աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության  և աշխատանքից ազատվելու 

հիմնական ընթացակարգերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային իրավահարաբերությունների ծագման հիմքերի, կողմերի 

իրավունքների և պարտականությունների, պայմանագրային հարաբերություններ ձևավորելու նախապայմանների, 

աշխատանքի ընդունվելու, աշխատանքի փոփոխության  և աշխատանքից ազատվելու հիմնական ընթացակարգերի 

վերաբերյալ։ Կհանձնարարվի փնտրել ուսանողի ապագա որակավորմանը համապատասխան հավանական 

աշխատատեղ(եր)՝ օգտվելով տարբեր բազաներից, վերլուծել հավաքագրված տվյալները և պլանավորել աշխատանքի 

ընդունվելու իր գործողությունները։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում ուսանողը կկազմի 

ինքնակենսագրություն (CV) և կներկայացնի իր մասնագիտական ուժեղ կողմերը, կարող է հիմնավորել և լինել 



համոզիչ՝ տվյալ աշխատատեղում իր համապատասխանության հարցում։    

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում է բոլոր 

հանձնարարությունները և առաջադրանքները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

աշխատանքային իրավահարաբերությունների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր (աշխատանքային օրենսգիրք, 

պայմանագրեր և այլն),  տեղեկատվական բազաներ (համակարգիչ, բուկլետներ և այլն), մասնագիտական 

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`                 10 ժամ 

գործնական աշխատանք`          8   ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  2 Հարմարվել աշխատանքային միջավայրին, ապահովել աշխատանքային դրական մթնոլորտ    

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է մասնագիտական գործունեության ոլորտում արտադրական միջավայրին ներկայացվող 

հիմնական պահանջները, 

2) հիմնավորում է տվյալ աշխատանքով զբաղվելու իր պատրաստակամությունը և տրամադրվածությունը, 

3) ներկայացնում է գործընկերների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի և արդյունավետ հաղորդակցվելու 

օրինակներ,  

4) առաջադրված իրավիճակում ցուցաբերում է պատրաստակամություն և պատասխանատվության դրսևորումներ, 

5) ցուցաբերում է գործընկերոջը և ղեկավարին ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողություններ։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային կարգապահության, աշխատավայրի կառուցվածքի և 

ստորաբաժանումների, աշխատավայրի տեխնիկական պայմանների և աշխատանքային գործունեության ոլորտում 

արտադրական միջավայրին ներկայացվող այլ պահանջների վերաբերյալ։ Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական 

իրավիճակ, որի ընթացքում «նորանշանակ աշխատողը» պետք է կարողանա ցուցաբերել արդյունավետ 

հաղորդակցման կարողություն, շփվել գործընկերային միջավայրում, հաղթահարել տարբեր տրամադրվածություններ, 

որով հնարավոր կլինի գնահատել  նոր աշխատակցի պատրաստակամությունը և պատասխանատվության զգացումը։ 

Նշված իրավիճակում դիտարկվում է նաև ուսանողի ուշադիր լսելու և հասկանալու կարողությունները: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր 

հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

աշխատանքային իրավահարաբերությունների և կանոնների վերաբերյալ նորմատիվ ակտեր, մասնագիտական 

գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   



ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`                10 ժամ 

գործնական աշխատանք`          8  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Արդյունավետ աշխատել թիմում՝ պահպանելով էթիկայի նորմերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ներկայացնում է կազմակերպության նպատակները և դրա իրականացման գործում թիմային աշխատանքի և 

միջանձնային հարաբերությունների կարևորությունը, 

2) ներկայացնում է թիմային աշխատանքի հիմնական սկզբունքները և խնդիրների լուծման մեթոդները, 

3) դրսևորում է հարգալից և պատշաճ վերաբերմունք գործընկերների նկատմամբ՝ ըստ նրանց վարքագծի 

դրսևորման,  

4) առաջադրում է լուծումներ գործընկերների շրջանում առաջացած խնդրահարույց իրավիճակներում, 

5) կարողանում է առանձին իրավիճակներում գերադասել թիմային շահը անձնական շահից։ 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր կազմակերպության և թիմային նպատակի սահմանման, թիմային աշխատանքի 

հիմնական սկզբունքների և խնդիրների լուծման մեթոդների վերաբերյալ: Կստեղծվի աշխատանքային պայմանական 

իրավիճակ, որի ընթացքում ուսանողը, որպես աշխատակից, պետք է կողմնորոշվի աշխատանքային պարզ 

հարաբերություններում առաջացած բարեկամական կամ վիճահարույց իրավիճակներում՝ պահպանելով 

պատշաճությունը և հարգալից տոնը։ Կառաջադրվի դերային խաղ, որի ընթացքում գործընկերների վարքագծերի 

տարբեր դրսևորումների պայմաններում ուսանողը առաջադրում է թիմային շահից ելնող լուծումներ։ Վարքագծային 

դրսևորումների օրինակներ կարող են հանդիսանալ անձնական անհագալից վերաբերմունքը, աշխատանքային 

պարտականությունների կատարման թերացումները կամ անտարբերությունները, անձնական հատկանիշների 

գերադրում կամ ստորադասում, թիմային զգացողության բացասական գերակայությունը և այլն։  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և կատարում բոլոր 

հանձնարարությունները։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, մշակված նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական  ուսուցում`               8 ժամ 

գործնական աշխատանք`          10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք  4 Ներկայացնել աշխատանքում հաջողության հասնելու նախապայմանները  

Կատարման չափանիշներ 1) բացատրում է աշխատանքային կարգապահության և պատասխանատվության կարևորությունը աշխատանքային 

հաջողությունների հասնելու գործում, 

2) բացատրում է մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման կարևորությունը 



աշխատանքային հաջողությունների հասնելու գործում, 

3) բացատրում է նախաձեռնողականության և նպատակասլացության կարևորությունը աշխատանքային 

հաջողությունների հասնելու գործում, 

4)  ներկայացնում է աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստորադասության և վերադասության 

հարաբերությունների պատշաճության կարևորությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի, թեստերի և գործնական առաջադրանքների 

միջոցով։ Ուսանողին կտրվի հարցեր աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարգապահության, 

պատասխանատվության, մասնագիտական կարողությունների պարբերական կատարելագործման, 

նախաձեռնողականության և նպատակասլացության, ստորադասության և վերադասության հարաբերությունների 

պատշաճության կարևորության վերաբերյալ: Վարվելակերպի նշված կետերի կարևորության ընկալումը կդիտարկվի 

ուսանողի մոտ նաև գործնականում` ուսուցման գործընթացում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին, կատարում բոլոր 

հանձնարարությունները և դրսևորում է պատասխանատու վերաբերմունք ուսուցման գործընթացի նկատմամբ։  

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր և իրավիճակային խնդիրներ։   

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`              8  ժամ 

գործնական աշխատանք`       10    ժամ 

 



 

                                                                ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16–001 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ հոգեբանական գործընթացների, դրանց բնույթի, մեխանիզմների և 

դրսևորման օրինաչափությունների մասին: 

Մոդուլի տևողությունը 132 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝              78   ժամ 

գործնական աշխատանք՝        54 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  հոգեբանություն գիտության առարկան, մեթոդներն ու խնդիրներն,    

2) ներկայացի անձի և գործունեության կառուցվածքը,  

3) ներկայացնի  անձի  իմացական գործընթացները, 

4) ներկայացնի   անձի հուզակամային գործընթացները: 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլն  ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  հոգեբանություն գիտության առարկան, մեթոդներն ու խնդիրներն 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում հոգեբանություն գիտությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանության առարկան,  

3) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանության հիմնական մեթոդները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական խնդիրները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում հոգեբանության դերը սոցիալական սպասարկման գործում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի միջոցով, որի ժամանակ ուսանողին կտրվի 10  հարցից 

բաղկացած թեստային առաջադրանք,ինչպես նաև  կոնկրետ օրինակ՝ հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական 

խնդիրների վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

հոգեբանություն գիտության սահմանումը, հոգեբանության առարկան, հոգեբանության դերը սոցիալական 

սպասարկման գործում,կառաջադրվի նաև անհատական աշխատանք,որտեղ ուսանողը պետք է ներկայացնի 



հոգեբանության հիմնական մեթոդները: և կոնկրետ օրինակ՝ հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական խնդիրների 

վերաբերյալ: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին : 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, 

մասնագիտական գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`               24   ժամ 

գործնական աշխատանք`        18  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել անձի և գործունեության կառուցվածքը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անձի կառուցվածքը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում գործունեության կառուցվածքը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և թեսթի միջոցով, ուսանողին կտրվի նաև 

առաջադրանք՝ պատրաստել և ներկայացնել պաստառ  անձի և նրա գործունեության կառուցվածքի վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- անձի կառուցվածքը, 

- անձի  գործունեության կառուցվածքը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, 

մասնագիտական գրականություն 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`                       18 ժամ 

գործնական աշխատանք`                 12 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  անձի  իմացական գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում իմացական գործընթացները`զգայություն,ընկալում, ուշադրություն, 

2) ճիշտ է ներկայացնում իմացական գործընթացները` հիշողություն,մտածողություն,երևակայություն: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով:  

ՈՒսանողին կտրվի անհատական առաջադրանք, որտեղ առանձին-առանձին կներկայացվեն իմացական 

գործընթացները: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- ընկալում,  



- ուշադրություն,  

- հիշողություն,  

- մտածողություն,  

- երևակայություն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե  առաջադրանքները  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`             18   ժամ 

գործնական աշխատանք`       12  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել   անձի հուզակամային գործընթացները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մարդու հույզերն ու զգացմունքները,  

2) ճիշտ է դասակարգում մարդկանց ըստ  խառնվածքների, ներկայացնում յուրաքանչյուր տիպի 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով, որի 

ժամանակ  ուսանողը խմբային առաջադրանքի միջոցով կներկայացնի մարդու հույզերն ու զգացմունքները:  

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- հույզերն ու զգացմունքները, 

- խառնվածքի տիպերը, 

- տիպերի առանձնահատկությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե  առաջադրանքները հիմնականում  ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,նախապես մշակված  հոգեբանական թեստեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`               18 ժամ 

գործնական աշխատանք`         12 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ  ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16–002 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողի մոտ ձևավորել տեսական պատկերացումներ սոցիալական մանկավարժության 

ուսումնասիրության օբյեկտի, առարկայի և հիմնական հասկացությունների մասին, ամբողջական պատկերացում տալ 



երեխայի (անհատի) սոցիալականացման գործընթացների և օրինաչափությունների մասին, ձևավորել գործնական 

հմտություններ երեխաների, տարբեր խմբերի, ընտանիքի հետ սոցիալ-մանկավարժական գործունեության 

իրականացման համար: 

Մոդուլի տևողությունը 102 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝          70  ժամ 

գործնական աշխատանք՝     32  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի սոցիալական մանկավարժությունը` որպես գիտաճյուղ, 

2) բնութագրի սոցիալական մանկավարժության գործընթացը, 

3) ներկայացնի սոցիալականացման, սոցիալական հարմարման և սոցիալական դաստիարակության  գործընթացը, 

4)  ներկայացնի սոցիալ-մանկավարժական գործունեության հիմունքներիը, 

5)  ներկայացնի սոցիալական մանկավարժի էթիկան: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սոցիալական մանկավարժությունը` որպես գիտաճյուղ 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում սոցիալական մանկավարժության առարկան և խնդիրները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական մանկավարժության ծագման պատմա-մշակութային նախադրյալները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական մանկավարժի մասնագիտական գործունեությունը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում Հայաստանում սոցիալական մանկավարժի ինստիտուտի կայացման նախադրյալները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալ-մանկավարժական հիմնախնդիրների մասին հայ մանկավարժների մոտեցումները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և  10  հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով:  

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական մանկավարժության ծագման պատմա-մշակութային նախադրյալները, առարկան, խնդիրները, 

մասնագիտական գործունեությունը, Հայաստանում սոցիալական մանկավարժի ինստիտուտի կայացման 

նախադրյալները, հիմնախնդիրների մասին հայ մանկավարժների մոտեցումները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե  առաջադրանքները հիմնականում  ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 



գրականություն,մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         10  ժամ 

գործնական աշխատանք՝    8 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Բնութագրել սոցիալական մանկավարժության գործընթացը  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական մանկավարժությունը մարդու մասին գիտելիքների համակարգում, 

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական մանկավարժության փոխադարձ կապը մանկավարժության և սոցիոլոգիայի 

հետ, 

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական մանկավարժությունը որպես պրակտիկ գործունեության ոլորտ, 

4) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական մանկավարժի և սոցիալական աշխատողի գործունեության փոխադարձ կապը,  

5) ճիշտ է կարողանում համեմատել մանկավարժական և սոցիալ-մանկավարժական գործունեությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի՝  իրավիճակային խնդրի 

միջոցով /մանկավարժությունը որպես պրակտիկ գործունեության ոլորտ /:  

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական մանկավարժությունը մարդու մասին գիտելիքների համակարգում, սոցիալական մանկավարժությունը, 

մանկավարժի և սոցիալական աշխատողի գործունեության փոխադարձ կապը,  մանկավարժական և սոցիալ-

մանկավարժական գործունեությունը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար և իրավիճակային սցենար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝        10    ժամ 

գործնական աշխատանք՝   8   ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3   Ներկայացնել սոցիալականացման, սոցիալական հարմարման և սոցիալական դաստիարակության  գործընթացը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում սոցիալականացումը, սոցիալականացման գործընթացը,  

2) ճիշտ է բնութագրում սոցիալականացման օրինաչափությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում անձի սոցիալականացման հիմնական ինստիտուտները (ընտանիք, կրթություն, կրոն, 

մշակույթ), 

4) ճիշտ է սահմանում և բնութագրում սոցիալական ադապտացիան (հարմարումը), 

5) ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակության և ինքնադաստիարակության դերը անձի սոցիալականացման գործում,  

6) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական դաստիարակության խնդիրները,  



7) ճիշտ է ներկայացնում դաստիարակության և սոցիալական դաստիարակության առանձնահատկությունները,  

8) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալականացման դերը` անձի զարգացման գործընթացում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի՝  դերային խաղի 

միջոցով, որով կհանձնարարվի ներկայացնել  դաստիարակության և ինքնադաստիարակության դերը անձի 

սոցիալականացման գործում: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալականացման դերը անձի զարգացման գործընթացում, սոցիալականացման հիմնական ինստիտուտները 

(ընտանիք, կրթություն, կրոն, մշակույթ), սոցիալական դաստիարակության խնդիրները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքը  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար և իրավիճակային սցենար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝         10    ժամ 

գործնական աշխատանք՝    8   ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել սոցիալ-մանկավարժական գործունեության հիմունքներիը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում սոցիալ-մանկավարժական գործունեության մեթոդիկան և տեխնոլոգիան,  

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական հետազոտության մեթոդներների օգտագործումը սոցիալական 

մանկավարժության մեջ,  

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաների բնութագիրը և կառուցվածքը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքի հետ սոցիալ-մանկավարժական գործունեության ձևերը,  

5) ճիշտ է բնութագրում շեղումը` որպես սոցիալ-մանկավարժական հիմնախնդիր,  

6) ճիշտ է ներկայացնում ալկոհոլիզմը, թմրամոլությունը որպես անձի շեղված վարքի արտահայտման ձև,  

7) ճիշտ է ներկայացնում մանկական մարմնավաճառությունը որպես սոցիալ-մանկավարժական հիմնախնդիր, 

8) ճիշտ է ներկայացնում է անչափահասների կատարած հանցագործությունը` որպես սոցիալ-մանկավարժական 

հիմնախնդիր, 

9) ճիշտ է ներկայացնում անչափահաս իրավախախտների հետ սոցիալ-մանկավարժական գործունեության 

առանձնահատկությունները,  

10) ճիշտ է ներկայացնում դպրոցը որպես կարոևոր սոցիալական ինստիտուտ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքների միջոցով,  որի 

ժամանակ ուսանողները կիրականացնեն  իրավիճակների քննարկում՝ սոցիալ-մանկավարժական գործունեության և 



անչափահաս իրավախախտների կյանքի իրավիճակների վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- սոցիալ-մանկավարժական գործունեության մեթոդիկան և տեխնոլոգիան,  

- սոցիալ-մանկավարժական տեխնոլոգիաների բնութագիրը և կառուցվածքը,  

- դպրոցը որպես կարոևոր սոցիալական ինստիտուտ, 

- սոցիալական աջակցության քայլերը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար և իրավիճակային սցենար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝          22   ժամ 

գործնական աշխատանք՝     8  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել սոցիալական մանկավարժի էթիկան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական մանկավարժի աշխատանքային էթիկայի սկզբունքները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի մանագիտական արժեքները,  

3) ճիշտ է մեկնաբանում առանձին էթիկական խնդիրներ,  

4) ճիշտ  է ներկայացնում առաջարկել էթիկական խնդիրների լուծման  ելքերը,  

5)  ճիշտ է ներկայացնում էթիկական երկընտրանքները,  

6) ճիշտ է ներկայացնում էթիկական պատասխանատվության խնդիրը` սոցիալ-մանկավարժական գործունեություն 

իրականացնելիս: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի միջոցով: Ուսանողին կտրվեն հարցեր  սոցիալական 

մանկավարժի էթիկայի վերաբերյալ: 

 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- սոցիալական մանկավարժի աշխատանքի մանագիտական արժեքները,  

- էթիկայի սկզբունքները,  

- էթիկական խնդիրներ,  

- էթիկական խնդիրների լուծման  ելքերը,  

- էթիկական երկընտրանքները,  

- էթիկական պատասխանատվության խնդիրը` սոցիալ-մանկավարժական գործունեություն իրականացնելիս: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքը  ճիշտ է կատարում: 



Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների համար 

նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝          18  ժամ 

 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ  ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16–003 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ փաստաթղթաշրջանառության և գործավարության կազմակերպման 

վերաբերյալ:  

Մոդուլի տևողությունը 72 Ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝    32   ժամ 

գործնական աշխատանք՝   40  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի «իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը, 

2) ներկայացնի  «վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին»   ՀՀ օրենքը, 

3) ներկայացնի փաստաթղթերի ձևակերպման պահանջները, 

4) ներկայացնի կազմակերպական և կարգադրական բնույթի փաստաթղթերի տեսակները և դրանց ձևակերպման 

առանձնահատկությունները, 

5)  ներկայացնի գործավարությունում փաստաթղթերի հետ աշխատանքների կազմակերպման սկզբունքները, 

6)  ներկայացնի կադրային գործի վարման գործընթացի կազմակերպման գործնական դրսևորումները, 

հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքը 

Կատարման չափանիշներ 1) 1) ճիշտ է ներկայացնում իրավական ակտ հասկացությունը, էությունը և տեսակները,  

2) 2) ճիշտ է ներկայացնում իրավական ակտերի համակարգերը, 

3) 3) ճիշտ է ներկայացնում իրավական ակտերի նախագծերի պատրաստման ընթացակարգը, 

4) 4) ճիշտ է ներկայացնում օրենսդրական տեխնիկայի կանոնները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և 5 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 



միջոցով, նաև կտրվի առաջադրանք, որի  ընթացքում ուսանողը` ըստ տեսակների պետք է ճիշտ դասակարգի 

առաջադրված իրավական ակտերը: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- իրավական ակտ հասկացությունը և  այդ հասկացության էությունը,  

- համակարգը և տեսակները,  

- իրավական ակտերի նախագծերի պատրաստման ընթացակարգը,  

- օրենսդրական տեխնիկայի կանոնները, որտեղ ներկայացված կլինեն երեք տարբեր իրավական ակտեր: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և  ճիշտ է կատարում 

առաջադրանքները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

5) Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝                         6 ժամ 

գործնական աշխատանք՝                   6   ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքը 

Կատարման չափանիշներ 1) 1) ճիշտ է ներկայացնում օրենքով սահմանված վարչարարության հիմունքները և տալիս դրանց կիրառման 

վերաբերյալ, համապատասխան բացատրություններ,   

2) 2) ճիշտ ներկայացնում վարչական վարույթի հարուցման, վարույթի ընթացքի և ավարտական փուլերը, 

3) 3) ճիշտ է ներկայացնում վարչական ակտի տեսակները, դրանց ընդունման և կիրարկման կարգը, 

4) 4) ճիշտ է ներկայացնում վարչական վարույթի արդյունքում ընդունված վարչական ակտի հետևանքով առաջացած 

նյութական պատասխանատվության դեպքերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որով  

ուսանողին կհանձնարարվի ձևակերպել վարչական ակտը: 

 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

5) օրենքով սահմանված վարչարարության հիմունքները և դրանց կիրառման վերաբերյալ համապատասխան 

բացատրություններ, վարչական վարույթի հարուցման, վարույթի ընթացքի և ավարտական փուլերի, տեսակները, 

դրանց ընդունման և կիրառման կարգը, վարչական վարույթի արդյունքում ընդունված վարչական ակտի հետևանքով 

առաջացած նյութական պատասխանատվության դեպքերը:  

6) Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և  ճիշտ է կատարում 

առաջադրանքը: 



Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

7) Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝           4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝     6 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել փաստաթղթերի ձևակերպման պահանջները 

Կատարման չափանիշներ 1) 1) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթի էությունը, և նշանակությունը կառավարման համակարգում,  

2) 2) ճիշտ է ներկայանում փաստաթղթերի դասակարգումը և տեսակները, 

3) 3) ճիշտ է ներկայցնում փաստաթղթերի ձևակերպման միասնական կարգը և դրա կիրառման անհրաժեշտությունը, 

4) 4) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթերի իրավական արժեքը, 

5) 5) ճիշտ է ներկայացնում ծառայողական փաստաթղթերի յուրահատկությունները և սոցիալական պաշտպանության 

ոլորտում կիրառվող փաստաթղթերի ձևաթղթերը 

6) 6) ճիշտ է ներկայացնում Էլեկտրոնային թղթակցության սկզբունքները, դրա առավելությունները և թերությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և  10 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

7) - փաստաթղթի էությունը և նշանակությունը կառավարման համակարգում,  

8) - դասակարգումը և տեսակները,  

9) - ձևակերպման միասնական կարգը և դրա կիրառման անհրաժեշտությունը,  

10) - փաստաթղթերի իրավական արժեքը,  

11) - ծառայողական փաստաթղթերի յուրահատկությունները,   

12) - սոցիալական պաշտպանության ոլորտում կիրառվող փաստաթղթերի ձևաթղթերը,  

13) - Էլեկտրոնային թղթակցության սկզբունքները, դրա առավելությունները և թերությունները: 

14) Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները  ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

15) Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝          4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝     6  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել կազմակերպական և կարգադրական բնույթի փաստաթղթերի տեսակները և դրանց ձևակերպման 



առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպական բնույթի փաստաթղթերի (կանոնադրություններ,     կարգեր, 

աշխատակարգեր) առանձնահատկությունները և ձևակերպման սկզբունքները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում կարգադրական բնույթի փաստաթղթերի (հրամաններ, կարգադրություններ, որոշումներ) 

առանձնահատկությունները և ձևակերպման սկզբունքները, 

3) ճիշտ է ներկայցնում տեղեկատվական բնույթի թղթակցությունների (գրություններ, ակտեր, զեկուցագրեր, 

տեղեկանքներ, արձանագրություններ և այլն.) առանձնահատկությունները և ձևակերպման սկզբունքները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում անձնակազմի վերաբերյալ փաստաթղթերի (հրամաններ անձնակազմի վերաբերյալ, 

աշխատանքային պայմանագրեր, աշխատանքային գրքույկներ, անձնական թերթիկներ և այլն.) 

առանձնահատկությունները և ձևակերպման սկզբունքները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում գործատուի ներքին և անհատական իրավական ակտերի տեսակները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որով ուսանողը 

պետք է տրված նկարագրի հիման վրա կազմի և ներկայացնի կարգադրական, տեղեկատվական  կամ  անձնակազմի  

վերաբերյալ  համապատասխան փաստաթղթերից որևէ օրինակ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

տեղեկատվական բնույթի թղթակցությունների (գրություններ, ակտեր, զեկուցագրեր, տեղեկանքներ, 

արձանագրություններ և այլն.) առանձնահատկությունները և ձևակերպման սկզբունքները, գործատուի ներքին և 

անհատական իրավական ակտերի տեսակները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար,իրավիճակային սցենար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝                6  ժամ 

գործնական աշխատանք՝          8 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել գործավարությունում փաստաթղթերի հետ աշխատանքների կազմակերպման սկզբունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթաշրջանառության սկզբունքները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում մտից ելից փաստաթղթերի, ներքին փաստաթղթերի, քաղաքացիների առաջարկությունների, 

դիմումների և բողոքների քանակի հաշվառման գրանցման սկզբունքները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթերի ինդեքսավորման, գրանցման ձևերն ու դրանց լրացման կարգը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթերի կատարման հսկողության նշանակությունը ու տեսակները,  



5) ճիշտ է ներկայացնում գործերի ձևակերպման, վարման, անվանակարգման սկզբունքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և 10  հարցից բաղկացած  թեստային առաջադրանքի 

միջոցով:  

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

փաստաթղթաշրջանառության, մտից ելից փաստաթղթերի, ներքին փաստաթղթերի, քաղաքացիների 

առաջարկությունների, դիմումների և բողոքների քանակի հաշվառման գրանցման սկզբունքները, փաստաթղթերի 

ինդեքսավորման, գրանցման ձևերն ու դրանց լրացման կարգը, փաստաթղթերի կատարման հսկողության 

նշանակությունն ու տեսակները, գործերի ձևակերպման, վարման, անվանակարգման սկզբունքները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝            4 ժամ 

գործնական աշխատանք՝       8 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կադրային գործի վարման գործընթացի կազմակերպման գործնական դրսևորումները, հիմնախնդիրները 

և դրանց լուծման ուղիները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային պայմանագիրը՝ որպես աշխատանքային հարաբերությունների իրավական 

հիմք,  

2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը և պայմանագրի կողմերը,  

3) ճիշտ է ներկայցնում աշխատանքային պայմանագրի ձևերը, տեսակները (անորոշ ժամկետով և որոշակի ժամկետով 

կնքված աշխատանքային պայմանագիր) և կնքման կարգը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում  արձակուրդ ստանալու կարգերը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում ծառայողական գործուղումը,  գործուղման ծախuերի  սահման կարգը,  

6) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքային կարգապահությունը, ինչպես նաև գործատուի կողմից կիրառվող տույժերը 

և խրախուսանքները կապված աշխատանքային կարգապահության հետ:  

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և  գործնական առաջադրանքի միջոցով՝ ուսանողին 

կհանձնարարվի կազմել երևակայական  պայմանագիր՝ աշխատանքային կարգապահության, ինչպես նաև գործատուի 

կողմից կիրառվող տույժերի և խրախուսանքների հետ կապված աշխատանքային կարգապահության:  

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- աշխատանքային պայմանագիրը՝ որպես աշխատանքային հարաբերությունների իրավական հիմք, 



-  աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը և պայմանագրի կողմերը,  

- աշխատանքային պայմանագրի ձևերը,   

- աշխատանքային պայմանագրի տեսակները և կնքման կարգը,  

- ծառայողական գործուղումը,   

- գործուղման ծախuերի  սահմանման կարգը:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն, մշակված հարցաշար,երևակայական սցենար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում՝                       8  ժամ 

գործնական աշխատանք՝               6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ԷԹԻԿԱՅԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-004 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին ծանոթացնել սոցիալական աշխատանքում ընդունված հիմնական արժեքներին և 

սկզբունքներին, ինչպես նաև նրա մոտ զարգացնել այդ արժեքներին ու սկզբունքներին համապատասխան 

մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝              24   ժամ 

գործնական աշխատանք՝        30  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1)  ներկայացնի սոցիալական աշխատողի միջազգային հանրության կողմից ճանաչված և ընդունված մասնագիտական 

արժեքներն ու սկզբունքները, 

2) ներկայացնի սոցիալական աշխատանքում հանդիպող էթիկական երկընտրանքները և դրանց հաղթահարումը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է. 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սոցիալական աշխատողի միջազգային հանրության կողմից ճանաչված և ընդունված մասնագիտական 

արժեքներն ու սկզբունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) հիմնավորում է սոցիալական աշխատանք մասնագիտության արժեքային ասպեկտը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատողների միջազգային ընկերության կողմից ընդունված էթիկական 



կոդեքսը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և թեստային առաջադրանքի միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- սոցիալական աշխատանք մասնագիտության արժեքային ասպեկտը, 

-  սոցիալական աշխատողների միջազգային ընկերության կողմից ընդունված էթիկական կոդեքսը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը  ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է կատարում 

թեստային առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մասնագիտական գրականություն, 

մեթոդական ցուցումներ,  մշակված հարցաշար, 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            12  ժամ 

գործնական աշխատանք`      12  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել սոցիալական աշխատանքում հանդիպող էթիկական երկընտրանքները և դրանց հաղթահարումը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքում հանդիպող էթիկակական երկընտրանքները,  

2) կարողանում է ելք գտնել էթիկական երկըտրանքային իրավիճակներից,  

3) կարողանում է պահպանել սահմանը անձնական և մասնագիտական արժեքների միջև: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով՝ ուսանողին 

կհանձնարարվի ելք գտնել էթիկական երկըտրանքային  իրավիճակից: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- սոցիալական աշխատանքում հանդիպող էթիկակական երկընտրանքները,  

- սահմանը անձնական և մասնագիտական արժեքների միջև:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն, մշակված հարցաշար,իրավիճակային սցենար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         12  ժամ 

գործնական աշխատանք`      18 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ   «ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-005 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ սոցիալական պաշտպանության ոլորտը կարգավորող իրավական 



ակտերի վերաբերյալ, աշաատանքի ընթացքում ծագած խնդիրների ճիշտ ընկալման և օրենքի շրջանակներում 

համապատասխան լուծումների առաջարկման համար: 

Մոդուլի տևողությունը 84 Ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝            54  ժամ 

գործնական աշխատանք՝      30   ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի սոցիալական աջակցության ոլորտի իրավական կարգավորման հիմունքները, 

2) ներկայացնի  սոցիալական ապահովության ոլորտի իրավական կարգավորման հիմունքները, 

3) ներկայացնի  բնակչության զբաղվածության ապահովման ոլորտի սոցիալական պաշտպանության իրավական 

կարգավորման հիմունքները, 

4) ներկայացնի երեխաների, կանանց և ընտանիքի սոցիալական պաշտպանության իրավական կարգավորման 

հիմունքները, 

5)  ներկայացնի տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության իրավական կարգավորման 

հիմունքները, 

6) ներկայացնի կրթության ոլորտի իրավական կարգավորման հիմունքները, 

7) ներկայացնի առողջապահության ոլորտի իրավական կարգավորման հիմունքները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սոցիալական աջակցության ոլորտի իրավական կարգավորման հիմունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) 1) ճիշտ է ներկայացնում ՀՀ օրենքով սահմանվող հիմնական հասկացությունները (կյանքի դժվարին իրավիճակ, 

սոցիալական աջակցություն և այլն),  

2) 2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աջակցության նպատակը, սոցիալական աջակցության կազմակերպման և 

տրամադրման սկզբունքները,  

3) 3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ծառայությունների հիմնական տեսակները և կատարում դրանց 

մեկնաբանումները,  

4) 4) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աջակցության բնագավառում ՀՀ կառավարության, լիազոր մարմնի,տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և տարածքային մարմինների լիազորությունները,  

5) 5) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աջակցության խորհուրդների ձևավորման, իրավասությունները, 

գործունեության 26 սկզբունքները,  



6)  6) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աջակցության ոլորտում աջակցության կարիք ունեցողների (հաճախորդների) 

իրավունքներն ու պարտականությունները,  

7) 7) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ծառայություններ մատոցող աշխատողների (սոցիալական աշխատողի և 

սոցիալական սպասարկողի) իրավունքները և պարտականությունները,  

8) 8) ճիշտ է ներկայացնում ընտանեկան նպաստի տրամադրման և դադարեցման հիմքերը և կարգը,  

9) 9) ճիշտ է ներկայացնում միանվագ դրամական օգնության տեսակները, տրամադրման և դադարեցման հիմքերը և 

կարգը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի 

ժամանակ ուսանողին կտրվեն իրավիճակային խնդիրներ՝ սոցիալական ծառայություններ մատոցող աշխատողների 

պարտականությունների, ընտանեկան նպաստի, միանվագ դրամական օգնության տեսակների տրամադրման և 

դադարեցման կարգի  վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական աջակցության կազմակերպման և տրամադրման սկզբունքները, սոցիալական ծառայությունների 

հիմնական տեսակները, սոցիալական աջակցության բնագավառում ՀՀ կառավարության լիազոր մարմնի,տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների և տարածքային մարմինների լիազորությունները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և ճիշտ է կատարում 

առաջադրանքները: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,  մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`       8    ժամ 

գործնական աշխատանք`    4   ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել   սոցիալական ապահովության ոլորտի իրավական կարգավորման հիմունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) 1) ճիշտ է ներկայացնում պետական կենսաթոշակային ապահովության և կենսաթոշակային ապահովագրության 

համակարգը,  

2) 2) ճիշտ է ներկայացնում կենսաթոշակային համակարգի պետական կառավարման լիազոր մարմնի 

իրավասությունները, կենսաթոշակային համակարգի ֆինանսավորման աղբյուրները,  

3) 3) ճիշտ է ներկայացնում կենսաթոշակների տեսակները, դրանց նշանակման, դադարեցման, վերականգնման  կարգը,  

4) 4) ճիշտ է ներկայացնում կենսաթոշակի հաշվարկման և վերահաշվարկման կարգերը,  

5) 5) ճիշտ է ներկայացնում անհատական (անձնավորված) հաշվառման կենսաթոշակային ապահովագրության 



համակարգը, այդ համակարգում հաճախորդի հաշվառվելու համար սահմանված անհատական տվյալները, 

համակարգից տեղեկատվություն ստանալու համար հաճախորդի իրավասությունները,  

6) 6) ճիշտ է ներկայացնում «ապահովագրական ստաժ» հասկացությունը և դրա հաշվարկման կարգը:    

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի 

ժամանակ ուսանողին կտրվի  իրավիճակիային խնդիր՝  ստաժ հասկացության, ստաժի հաշվարկման կարգի, 

կենսաթոշակների տեսակների, կենսաթոշակների նշանակման, դադարեցման, վերականգնման, հաշվարկման  և  

վերահաշվարկման կարգերի վերաբերյալ: 

7) Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

8) -  պետական կենսաթոշակային ապահովության համակարգը,  

9) -  կենսաթոշակային ապահովագրության համակարգը,  

- անհատական (անձնավորված) հաշվառման կենսաթոշակային ապահովագրության  համակարգը:                    

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և  ճիշտ է կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,  մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          6  ժամ 

գործնական աշխատանք`       4  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել բնակչության զբաղվածության ապահովման ոլորտի սոցիալական պաշտպանության իրավական 

կարգավորման հիմունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) 1) ճիշտ է ներկայացնում զբաղվածություն հանդիսացող գործունեության տեսակները, զբաղված և չզբաղված, 

աշխատանք փնտրող և գործազուրկ անձ սահմանումները և տալիս համապատասխան պարզաբանումներ,  

2) 2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանք փնտրող անձանց հաշվառումը, գործազուրկի կարգավիճակի կասեցումը, 

վերականգնումը, դադարեցումը, հաշվառումից հանումը, ինչպես նաև հարմար աշխատանք հասկացությունը և տալիս 

համապատասխան պարզաբանումներ, 

3) 3) ճիշտ է ներկայացնում բնակչության պետական կարգավորման սկզբունքները, ամենամյա պետական ծրագրերի 

կառուցվածքը, կազմման և համաձայնեցման ընթացակարգերը,  

4) 4) ճիշտ է ներկայացնում զբաղվածության պետական ծառայության լիազորությունները, 

5) 5) ճիշտ է ներկայացնում համաձայնեցման կոմիտեների և գործատուների մասնակցությունը զբաղվածության 

պետական քաղաքականության մշակման և իրականացման ընթացքում:   



Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի 

ժամանակ ուսանողին կառաջարկվի իրավիճակային խնդիր՝ զբաղվածություն հանդիսացող գործունեության 

տեսակների, զբաղված և չզբաղված, աշխատանք փնտրող և գործազուրկ անձանց համապատասխան 

պարզաբանումների վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

-  աշխատանք փնտրող անձանց հաշվառում,  

- գործազուրկի կարգավիճակի կասեցում, վերականգնում, դադարեցում, հաշվառումից հանում, 

-  ամենամյա պետական ծրագրերի կառուցվածքը, ամենամյա պետական ծրագրերի  կազմման և համաձայնեցման 

ընթացակարգերը,  

- համաձայնեցման կոմիտեների և գործատուների կողմից զբաղվածության պետական քաղաքականության մշակումը 

և իրականացումը: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և  ճիշտ է կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

6) Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,  մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          8 ժամ 

գործնական աշխատանք`      4 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել   երեխաների, կանանց և ընտանիքի սոցիալական պաշտպանության իրավական կարգավորման 

հիմունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության պետական 

քաղաքականության սկզբունքները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության 

երաշխիքները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում կանանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների երաշխիքները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում ամուսնության կնքման և դադարեցման, ամուսինների իրավունքների և 

պարտականությունների սկզբունքները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում ծնողների և զավակների իրավունքները և պարտականությունները, 

6) ճիշտ է ներկայացնում առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների դաստիարակության սկզբունքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի 



ժամանակ ուսանողից կպահանջվի իրավիճակիային խնդրի ներկայացում՝ ծնողների և զավակների իրավունքների և 

պարտականությունների, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների դաստիարակության սկզբունքների 

վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների  սոցիալական պաշտպանության պետական քաղաքականությունը, 

սոցիալական պաշտպանության երաշխիքները, կանանց հավասար իրավունքների և  հավասար 

հնարավորությունների երաշխիքները, ամուսնության կնքման և դադարեցման, ամուսինների իրավունքների և 

պարտականությունների սկզբունքները: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և  ընդհանուր առմամբ ճիշտ է 

կատարում  առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,  մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`     10   ժամ 

գործնական աշխատանք`   6    ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 5  Ներկայացնել տարեցների և հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության իրավական կարգավորման 

հիմունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների և հաշմանդամների կրթության, մասնագիտական վերապատրաստման և 

վերաորակավորման իրավունքները և դրանք իրականացնելու սկզբունքները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների և հաշմանդամների աշխատանքային իրավունքների երաշխիքները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում տարեցներին և հաշմանդամներին ցույց տրվող սոցիալական օգնության սկզբունքները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների և հաշմանդամների համար սոցիալական ենթակառուցվածքների 

մատչելիությունը,  

5) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամների հասարակական կազմակերպությունների իրավունքները, 

պարտականությունները, ինքնուրույն գործունեության և պետական կամ ոչ պետական կազմակերպությունների 

հետ համագործակցության սկզբունքները:    

Գնահատման միջոցը 1) Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի 

ժամանակ ուսանողից կպահանջվի ներկայացնել իրավիճակիային խնդիր՝ հաշմանդամների հասարակական 

կազմակերպությունների իրավունքների, պարտականությունների, ինքնուրույն գործունեության և պետական կամ ոչ 

պետական կազմակերպությունների հետ համագործակցության սկզբունքների վերաբերյալ:   



Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

2) տարեցների և հաշմանդամների կրթության, մասնագիտական վերապատրաստման և վերաորակավորման, 

տարեցներին և հաշմանդամներին ցույց տրվող սոցիալական օգնության, տարեցների և հաշմանդամների համար 

սոցիալական ենթակառուցվածքների մատչելիության սկզբունքները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և հիմնականում  ճիշտ է 

կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

3) Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,  մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային խնդիրներ։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         8  ժամ 

գործնական աշխատանք`     4  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել կրթության ոլորտի իրավական կարգավորման հիմունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կրթության բնագավառում օրենսդրության հիմնախնդիրները  և մեկնաբանում բնագավառի 

հիմնական հասկացություններն ու պետական քաղաքականությունը,  

2) ճիշտ է մեկնաբանում կրթական համակարգի կառուցվածքը, ուսումնական հաստատությունների տիպերը, 

կրթության ձևերը և յուրաքանչյուր դեպքում շնորհվող որակավորումները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում հանրակրթական ծրագրերի տեսակները և դրանցից յուրաքանչյուրի (նախադպրոցական, 

հանրակրթական և մասնագիտական) առանձնահատկությունները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության 

առանձնահատկությունները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական օգնության կարիք ունեցող անձանց և ընտանիքներին կրթության 

բնագավառում արտոնյալ ծառայությունների մատուցման պայմանները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և 10  հարցից բաղկացած  թեստային  

առաջադրանքի միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

կրթության բնագավառում օրենսդրության հիմնախնդիրների մեկնաբանում, բնագավառի հիմնական 

հասկացությունները և պետական քաղաքականությունը, կրթական համակարգի կառուցվածքը, ուսումնական 

հաստատությունների տիպերը, կրթության ձևերը, հանրակրթական ծրագրերի տեսակները, սոցիալական օգնության 

կարիք ունեցող անձանց և ընտանիքներին՝ կրթության բնագավառում, արտոնյալ ծառայությունների մատուցման 

պայմանները: 



Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,  մշակված հարցաշարեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        8   ժամ 

գործնական աշխատանք`      4  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 7 Ներկայացնել առողջապահության ոլորտի իրավական կարգավորման հիմունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամության կանխարգելման և բժշկական վերականգնման սկզբունքները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամության ճանաչման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը և 

հաշմանդամության ճանաչան գործընթացը, 

3)  ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամի հետ անհատական վերականգնողական ծրագրով աշխատանքների 

կազմակերպումը տարբեր` պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների կողմից,  

4) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամների և տարեցների համար արտոնյալ պայմաններով սահմանված 

ծառայությունները և այդ ծառայությունները մատուցող կազմակերպությունների գործառույթները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի գնահատումն իրականացվելու է հարց ու պատասխանի և  գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի 

ժամանակ ուսանողից կպահանջվի  հակիճ դերային խաղի միջոցով ներկայացնել  հաշմանդամի հետ անհատական 

վերականգնողական ծրագրով աշխատանքների կազմակերպումը: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

հաշմանդամության կանխարգելման և բժշկական վերականգնման սկզբունքները, հաշմանդամության ճանաչման 

համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկի  ներկայացում և հաշմանդամության ճանաչան գործընթացը, 

հաշմանդամների և տարեցների համար արտոնյալ պայմաններով սահմանված ծառայությունները և այդ 

ծառայությունները մատուցող կազմակերպությունների գործառույթները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը ճիշտ է պատասխանում հարցերին և հիմնականում  ճիշտ է 

կատարում առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել պլակատներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,  մշակված հարցաշարեր, իրավիճակային սցենար։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         6  ժամ 

գործնական աշխատանք`       4   ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ» 



Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-006 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ սոցիալական աշխատանքի հետազոտական մեթոդների 

վերաբերյալ, նրա մոտ ձևավորել հետազոտությունների տարբեր մեթոդների կիրառման հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 48 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝             30  ժամ 

գործնական աշխատանք՝        18   ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն:  

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնել սոցիալական աշխատանքում հետազոտական գործընթացի կիրառման անհրաժեշտությունը, 

2) ներկայացնել սոցիալական աշխատանքում տեղեկատվության ստացման հիմնական մեթոդները, 

3) կիրառել  սոցիալական աշխատանքում տեղեկատվության ստացման տարբեր մեթոդներ: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սոցիալական աշխատանքում հետազոտական գործընթացի կիրառման անհրաժեշտությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հիմնավորում է սոցիալական աշխատանքում հետազոտության անհրաժեշտությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ընտրանքի կատարման սկզբունքները և դրա դերը հետազոտության գործընթացում,  

3) կարողանում է կատարել միաչափ ընտրանք, 

4) ճիշտ է ներկայացնում վիճակագրական տվյալների մշակման ձևերը և մշակման արդյունքում հաշվարկվող 

ցուցանիշները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է  հարց ու պատասխանի և 10  հարցից բաղկացած թեսթային առաջադրանքի  

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- ընտրանքի կատարման սկզբունքների հետազոտություն,  

- վիճակագրական տվյալների մշակման և մշակման արդյունքում հաշվարկվող ցուցանիշների  հետազոտություն: 

Արդյունքը համարվում է բավարար, եթե առաջադրանքները ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`      10  ժամ 

գործնական աշխատանք`           6  ժամ 



Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել սոցիալական աշխատանքում տեղեկատվության ստացման հիմնական մեթոդները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում փաստաթղթերի ուսումնասիրության մեթոդը և նրա տեսակները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում հարցման մեթոդը, նրա տեսակները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում դիտարկման մեթոդը և նրա տեսակները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում է գիտափորձն՝ իր տեսակներով: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և  գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողից կպահանջվի  հակիճ դերային խաղի միջոցով ներկայացնել հարցման մեթոդի տեսակները: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

-  դիտարկում,  

- փաստաթղթերի ուսումնասիրություն: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ  է  կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, մշակված հարցաշար, իրավիճակային սցենար։  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`                10   ժամ 

գործնական աշխատանք`             6  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Կիրառել  սոցիալական աշխատանքում տեղեկատվության ստացման տարբեր մեթոդներ 

Կատարման չափանիշներ 1) կարողանում է փաստաթղթերից ստանալ վիճակագրական տեղեկատվություն, 

2) կարողանում տրված հարցաթերթով կատարել հարցում,  

3) կարողանում է տրված պլանով անցկացնել հարցազրույց և գրանցել արդյունքները, 

4) կարողանում է տրված թեսթով կատարել սոցիոմետրիկական հարցում,  

5) կարողանում է տրված պլանով կատարել փորձագիտական հարցում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և  գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողից կպահանջվի  հակիճ դերային խաղի միջոցով ներկայացնել հարցազրույց և հարցազրույցի արդյունքների 

գրանցում, ինչպես նաև ուսանողին կհանձնարարվի ներկայացնել որոշակի խմբերի համար հարցաթերթիկի կազմում: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

-   վիճակագրական տեղեկատվություն,   

-  հարցազրույց, 

- հարցազրույցի պլան,  

-  հարցազրույցի արդյունքների գրանցում, 

-  սոցիոմետրիկական հարցում, 



-  փորձագիտական հարցում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները ճիշտ  է  կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Ուսումնառության ընթացքում կիրառվում է տեսական և գործնական ուսուցման եղանակները։ Անհրաժեշտ է ունենալ 

մասնագիտական գրականություն, նյութեր, իրավիճակային սցենար։ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         10 ժամ 

գործնական աշխատանք`       6   ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-007 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ սոցիալական աշխատանքի` որպես մասնագիտական 

գործունեության, նրա տեսական հիմքերի, մեթոդների և ուղղությունների վերաբերյալ: 

Մոդուլի տևողությունը 168 Ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝            84     ժամ 

գործնական աշխատանք՝       84    ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1)  ներկայացնի սոցիալական աշխատանք մասնագիտության տեսական հիմքերը, 

2)  ներկայացնի սոցիալական աշխատանքի, որպես մասնագիտության, կայացման ընթացքը, 

3)  ներկայացնի կոնֆլիկտների ուսումնասիրման մեթոդները, 

4)  ներկայացնի սոցիալական աշխատանքի մեթոդները, 

5) ներկայացնի բնակչության սոցիալապես խոցելի խմբերը, նրանց կարիքները և պաշտպանության 

տեխնոլոգիաները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը  յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սոցիալական աշխատանք մասնագիտության տեսական հիմքերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում  և հիմնավորում  սոցիալական աշխատանքի տարբեր սահմանումները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքը և որպես օգնող մասնագիտություն, և որպես գիտություն,  

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի տեսական հիմքերը և մասնագիտության կապն այլ օգնող 

մասնագիտությունների հետ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքնի միջոցով, որի ժամանակ 

կլինի իրավիճակային քննարկում՝ մասնագիտության կապն այլ օգնող մասնագիտությունների հետ։  



Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

 սոցիալական աշխատանքի տարբեր սահմանումները, տեսական հիմքերը, սոցիալական աշխատանքը  որպես օգնող 

մասնագիտություն և որպես գիտություն:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ  կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար և իրավիճակային դեպքի քննարկման օրինակ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          18     ժամ 

գործնական աշխատանք`     16   ժամ 

Ուսումնառության արդյունք  2  Ներկայացնել սոցիալական աշխատանքի, որպես մասնագիտության, կայացման ընթացքը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կամավորության և բարեգործության դերը սոցիալական աշխատանքի զարգացման գործում, 

 2) ճիշտ է ներկայացնում եկեղեցու դերը մասնագիտության զարգացման գործում,  

3) ճիշտ է ներկայացնում ոլորտի հայտնի գործիչների դերը մասնագիտության ձևավորման ու զարգացման գործում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,  որի ժամանակ 

կլինի իրավիճակային քննարկում՝ կամավորության և բարեգործության նմանությունների և տարբերությունների 

վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

 եկեղեցու,  ոլորտի հայտնի գործիչների, կամավորության և  բարեգործության դերը սոցիալական աշխատանքի 

զարգացման գործում:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ  կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար  է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, 

մասնագիտական գրականություն,մշակված սցենար:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            16     ժամ 

գործնական աշխատանք`      16    ժամ 

Ուսումնառության արդյունք  3 Ներկայացնել կոնֆլիկտների ուսումնասիրման մեթոդները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտի էությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում  կոնֆլիկտի հոգեբանական տիրույթը, զգացմունքային և ճանաչողական մակարդակը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում կոնֆլիկտի կառավարման ընթացակարգը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի, և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 



կլինի   դերային խաղի ներկայացում՝ կոնֆլիկտային իրավիճակի կառավարման վերաբերյալ: 

 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

կոնֆլիկտի էությունը, կոնֆլիկտի հոգեբանական տիրույթը, զգացմունքային և ճանաչողական մակարդակը: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ   ճիշտ է  կատարում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված սցենար:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         14       ժամ 

գործնական աշխատանք`   16      ժամ 

Ուսումնառության արդյունք  4 Ներկայացնել սոցիալական աշխատանքի մեթոդները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում անհատական սոցիալական աշխատանքի սկզբունքները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում խմբային սոցիալական աշխատանքի սկզբունքները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում համայնքային սոցիալական աշխատանքի սկզբունքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ  

ուսանողին  կառաջադրվի խմբային աշխատանքի միջոցով ներկայացնել անհատական և համայնքային սոցիալական 

աշխատանքի նմանությունները, տարբերությունները և դժվարությունների հաղթահարման եղանակները: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

անհատական սոցիալական աշխատանքը, խմբային սոցիալական աշխատանքը, համայնքային սոցիալական 

աշխատանքի սկզբունքները:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հարցերին պատասխանում է ճիշտ և  ճիշտ է  կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար  է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, 

մասնագիտական գրականություն:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          18    ժամ 

գործնական աշխատանք`     18   ժամ 

Ուսումնառության արդյունք  5   Ներկայացնել  բնակչության սոցիալապես խոցելի խմբերը, նրանց կարիքները և պաշտպանության տեխնոլոգիաները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում երեխաների հետ սոցիալական աշխատանքի բովանդակությունն ու ձևերը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի բովանդակությունն ու ձևերը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամների հետ սոցիալական աշխատանքի բովանդակությունն ու ձևերը,  



4) ճիշտ է ներկայացնում է իրավախախտների հետ սոցիալական աշխատանքի բովանդակությունն ու ձևերը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի  յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 15 հարցից բաղկացած թեստային  առաջադրանքի 

միջոցով։  

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

 երեխաների, տարեցների, հաշմանդամների, իրավախախտների հետ տարվող սոցիալական աշխատանքի  

բովանդակությունն ու ձևերը: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը առաջադրանքները կատարում է ճիշտ: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, սխեմաներ, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական 

գրականություն,մշակված հարցաշար:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        18   ժամ 

գործնական աշխատանք`     18   ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ « ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-008 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողներին տալ տեսական գիտելիքներ սոցիալական աշխատանքի գործունեության 

ուղղությունների, աշխատանքային ոլորտների և առանձին խմբերի հետ սոցիալական աշխատանքի 

հնարավորությունների մասին: 

Մոդուլի տևողությունը 84 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝              44   ժամ 

գործնական աշխատանք՝         40   ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի  ՍՑԱՇ–5–16–007 «Սոցիալական 

աշխատանքի հիմունքները» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1)  ներկայացնի առողջապահության ոլորտում սոցիալական աշխատանքի հնարավորությունները, 

2)  ներկայացնի կրթության ոլորտում սոցիալական աշխատանքի հնարավորությունները, 

3)  ներկայացնի սոցիալական պաշտպանության համակարգում սոցիալական աշխատանքի հնարավորությունները, 

4)  ներկայացնի սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները առանձին սոցիալական խմբերի հետ 

աշխատանքում: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 



Ուսումնառության արդյունք  1 Ներկայացնել առողջապահության ոլորտում սոցիալական աշխատանքի հնարավորությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում առողջապահության ոլորտում սոցիալական ծառայությունների անհրաժեշտություն,  

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի խնդիրները առողջապահության ոլորտում 

3) ճիշտ է ներկայացնում առողջապահության ոլորտի սոցիալական ծառայությունների տիպերը, մատուցվող 

ծառայությունների տեսակները, 

4) ճիշտ է բնութագրում հիվանդանոցային սոցիալական աշխատանքը, 

5) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի գործընթացը առողջապահական ծառայությունում, 

6) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները սուր, քրոնիկ և թերմինալ 

հիվանդությունների դեպքում, 

7)  ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները հոգեկան առողջության ոլորտում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողից կպահանջվի  իրավիճակային խաղի միջոցով ներկայացնել սոցիալական աշխատանքի գործընթացը 

առողջապահական ծառայությունում՝ երբ սոցիալական աշխատողը գործ է ունենում սուր,քրոնիկ և թերմինալ 

հիվանդություններ ունեցող հիվանդների հետ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական աշխատանքի խնդիրները առողջապահության ոլորտում, առողջապահության ոլորտի սոցիալական 

ծառայությունների տիպերը, մատուցվող ծառայությունների տեսակները, հիվանդանոցային սոցիալական 

աշխատանքը, սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները հոգեկան առողջության ոլորտում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հարցերին պատասխանում է ճիշտ և  ճիշտ է  կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի  ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մշակված հարցաշար և 

իրավիճակային սցենար,ինչպես նաև մասնագիտական գրականություն 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          10   ժամ 

գործնական աշխատանք`     8   ժամ 

Ուսումնառության արդյունք  2 Ներկայացնել կրթության ոլորտում սոցիալական աշխատանքի հնարավորությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կրթության ոլորտում սոցիալական ծառայությունների անհրաժեշտությունը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում կրթության ոլորտում սոցիալական աշխատանքի խնդիրները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում դպրոցական սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները, սոցիալական 

աշխատողի գործառույթները, 



4) ճիշտ է ներկայացնում նախադպրոցական հաստատությունների սոցիալական աշխատանքի 

առանձնհատկությունները, սոցիալական աշխատողի գործառույթները, 

 5) ճիշտ է ներկայացնում հատուկ տիպի կրթադաստիարակչական հաստատություններում սոցիալական 

աշխատանքի առանձնահատկությունները, սոցիալական աշխատողի գործառույթները, 

6) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները մեծահասակների կրթության 

կազմակերպման հարցում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողին կտրվի   կոնկրետ օրինակի քննարկում՝ հատուկ տիպի կրթադաստիարակչական հաստատություններում 

սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունների, սոցիալական աշխատողի գործառույթների վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

կրթության ոլորտում սոցիալական ծառայությունների անհրաժեշտությունը, խնդիրները, սոցիալական աշխատողի 

գործառույթները, նախադպրոցական հաստատությունների սոցիալական աշխատանքի առանձնհատկությունները, 

սոցիալական աշխատողի գործառույթները, սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները մեծահասակների 

կրթության կազմակերպման հարցում: 

 Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հարցերին պատասխանում է ճիշտ և  ճիշտ է  կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մշակված հարցաշար և 

իրավիճակային օրինակներ,ինչպես նաև մասնագիտական գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            10  ժամ 

գործնական աշխատանք`      8  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք  3 Ներկայացնել սոցիալական պաշտպանության համակարգում սոցիալական աշխատանքի հնարավորությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության համակարգի առանձնահատկությունները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության համակարգի խնդիրները,  

3) ճիշտ է թվարկում սոցիալական պաշտպանության համակարգի շահառու խմբերը /նպատակային խմբերը/,  

4) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատողի գործառույթները սոցիալական պաշտպանություն իրականացնելիս, 

 5) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության համակարգի սոցիալական աշխատանքի բնութագիրը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողին կառաջարկվի  կոնկրետ օրինակի միջոցով ներկայացնել սոցիալական աշխատողի գործառույթները՝ 

սոցիալական պաշտպանություն իրականացնելիս: 



 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական պաշտպանության համակարգի առանձնահատկությունները, խնդիրները, սոցիալական 

պաշտպանության համակարգի սոցիալական աշխատանքի բնութագիրը, սոցիալական պաշտպանության 

համակարգի շահառու խմբերը: 

  Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հարցերին պատասխանում է ճիշտ և  ճիշտ է  կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մշակված հարցաշար և 

իրավիճակային օրինակներ,ինչպես նաև մասնագիտական գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         12    ժամ 

գործնական աշխատանք`    12    ժամ 

Ուսումնառության արդյունք  4 Ներկայացնել սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները առանձին սոցիալական խմբերի հետ 

աշխատանքում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի առանձնհատկությունները երեխաների հետ, 

 2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները ընտանիքների հետ,  

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները տարեցների հետ, 

4) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները հաշմանդամների հետ,  

5) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները գործազուրկների հետ,  

6) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները երիտասարդների հետ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողը կներկայացնի սոցիալական դեպքի նկարագիր՝ երեխաների կամ երիտասարդների, ծերերի կամ 

հաշմանդամների և գործազուրկների վերաբերյալ:  

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- սոցիալական աշխատանք երեխաների հետ, 

- սոցիալական աշխատանք ընտանիքներ հետ,  

- սոցիալական աշխատանք տարեցների հետ, 

- սոցիալական աշխատանք գործազուրկների հետ,  

- սոցիալական աշխատանք երիտասարդների հետ:  

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հարցերին պատասխանում է ճիշտ և  ճիշտ է  կատարում 

առաջադրանքը: 



Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի յուրացումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մշակված հարցաշար և 

իրավիճակային օրինակներ,ինչպես նաև մասնագիտական գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            12   ժամ 

գործնական աշխատանք`       12  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ   ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-009 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ տեսական գիտելիքներ սոցիալական դեպքի վարման մասին և ձևավորել դրանք 

գործնականում կիրառելու հմտություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 84 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝             32   ժամ 

գործնական աշխատանք՝          52 ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլն  ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՍՑԱՇ-5-16-003 

«Փաստաշրջանառություն և գործավարություն», ՍՑԱՇ-5-10-004 «Սոցիալական էթիկայի կանոնները», ՍՑԱՇ-5-16-

006 «Սոցիալական հետազոտությունների անցկացման մեթոդները»,  ՍՑԱՇ–5–16–007 «Սոցիալական աշխատանքի 

հիմունքները» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի սոցիալական դեպքի վարման ընթացքը և փուլերը, 

2) վարի սոցիալական դեպք` օրինակի վրա 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սոցիալական դեպքի վարման ընթացքը և փուլերը 

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է սահմանում սոցիալական դեպքը,  

2) ճիշտ է բաժանում սոցիալական դեպքի վարման գործընթացը ինքնուրույն փուլերի,  

3) ճիշտ է բնութագրում դեպքի վարման յուրաքանչյուր փուլը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողին կհանձնարարվի բերել դեպքի օրինակ,որի միջոցով կկարողանա ներկայացնել  սոցիալական դեպքի 

վարման գործընթացի ինքնուրույն փուլերի բաժանումը և հստակ կառանձնացնի  դեպքի վարման յուրաքանչյուր 

փուլը: 

 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 



սոցիալական դեպք, սոցիալական դեպքի վարման գործընթացի ինքնուրույն փուլերի բաժանում, դեպքի վարման 

յուրաքանչյուր փուլի  հստակ առանձնացում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հարցերին պատասխանում է ճիշտ և  ճիշտ է  կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն, դեպքի նկարագրեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          14 ժամ 

գործնական աշխատանք`       20 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Վարել սոցիալական դեպք` օրինակի վրա 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում այցելուի հիմնախնդիրը,  

2) ճիշտ է կազմում դեպքին միջամտության պլան,  

3) ճիշտ է ներկայացնում է միջամտության պլանի իրականացման քայլերը,  

4) ճիշտ է կատարում միջամտության արդյունքների գնահատում, 

5) ճիշտ է կատարում դեպքի գրանցում և նրա հետ կապված գրառումները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողին կառաջարկվի դերային խաղ, որի միջոցով հստակ կներկայացվի  միջամտության պլանի իրականացման 

քայլերը և  միջամտության արդյունքների գնահատման կատարումը: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

այցելուի հիմնախնդրի սահմանում, դեպքին միջամտության պլանի կազմում, միջամտության պլանի իրականացում և  

միջամտության արդյունքների գնահատում: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հարցերին պատասխանում է ճիշտ և  ճիշտ է  կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումը իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն, դեպքի նկարագրեր` իրավիճակային սցենար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         18  ժամ 

գործնական աշխատանք`       32  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-010 



Մոդուլի նպատակը   Մոդուլի նպատակն է  սովորողին տալիս է գիտելիքներ հանրային առողջապահության ոլորտում իրականացվող 

հիմնական գործընթացների մասին: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝            22    ժամ 

գործնական աշխատանք՝        14  ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի հանրային առողջապահութուն ոլորտն ու հիմնական ծառայությունները, 

2)  ներկայացնի հանրային առողջապահության ոլորտում կիրառվող կանխարգելիչ և վերականգնողական 

տեխնոլոգիաները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է. 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել հանրային առողջապահութուն ոլորտն ու հիմնական ծառայությունները  

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է ներկայացնում  հանրային առողջապահության ոլորտում սոցիալական աշխատողի գործունեությունը, 

2)  ճիշտ է ներկայացնում  հանրային առողջապահության հիմնական խնդիրները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողին  կհանձնարարվի դերային խաղի միջոցով ներկայացնել  հանրային  առողջապահության  ոլորտում  

սոցիալական աշխատողի գործունեությունը և  հիմնական խնդիրները: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

  առողջապահության  ոլորտում  սոցիալական աշխատողի գործունեությունը ,  հիմնական խնդիրները: 

Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հարցերին պատասխանում է ճիշտ և  ճիշտ է  կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն, հանրային առողջապահության  կազմակերպությունների օրինակելի կանոնադրություններ և դրանց 

գործառույթները համակարգող  իրավական ակտեր:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        8   ժամ 

գործնական աշխատանք`       6   ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2  Ներկայացնել հանրային առողջապահության ոլորտում կիրառվող կանխարգելիչ և վերականգնողական 

տեխնոլոգիաները 



Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում հանրային առողջապահության ոլորտում իրականացվող կանխարգելիչ տեխնոլոգիաները, 

 2) ճիշտ է ներկայացնում հանրային առողջապահության ոլորտում կիրաառվող վերականգնողական 

տեխնոլոգիաները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողին  կհանձնարարվի ցուցապաստառի  պատրաստում  և  ներկայացում՝   առողջապահության ոլորտում 

իրականացվող  և  կիրաառվող  կանխարգելիչ  տեխնոլոգիաների վերաբերյալ: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- հանրային առողջապահության ոլորտում իրականացվող կանխարգելիչ տեխնոլոգիաները, 

- հանրային առողջապահության ոլորտում կիրաառվող վերականգնողական տեխնոլոգիաները: 

  Արդյունքի ձեռքբերումը բավարար է, եթե ուսանողը հարցերին պատասխանում է ճիշտ և  ճիշտ է  կատարում 

առաջադրանքը: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն, կանխարգելիչ և վերականգնողական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ պետական չափորոշիչներ:  

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          14  ժամ 

գործնական աշխատանք`          8  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-011 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ գիտելիքներ սոցիալական ոլորտի պետական և ոչ պետական համակարգերի 

կառուցվածքի, դրանց ենթակառուցվածքների ձևավորման և գործունեության վերաբերյալ, ինչը հնարավորություն 

կտա ճիշտ ընկալել և օրենքի շրջանակներում համապատասխան լուծումներ առաջարկել այդ 

կազմակերպություններում աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ: 

Մոդուլի տևողությունը 120 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝            76   ժամ 

գործնական աշխատանք՝      44  ժամ 

Մուտքային պահանջները Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի սոցիալական ոլորտում պետական քաղաքականության սկզբունքները, 

2) ներկայացնի  սոցիալական ոլորտի առանձին ճյուղերը և դրանց պետական համակարգի ենթակառուցվածքները, 



3) ներկայացնի սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների 

կազմակերպաիրավական ձևերը, 

4) ներկայացնի  սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ենթակառուցվածքների գործառույթները, 

5) ներկայացնի սոցիալական ոլորտի պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների համագործակցության 

սկզբունքները և այդ ոլորտում պետական քաղաքականությունը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սոցիալական ոլորտում պետական քաղաքականության սկզբունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության սկզբունքները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում առողջապահության ոլորտում պետական քաղաքականության սկզբունքները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետական քաղաքականությունը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում ոչ պետական սոցիալական ծատռայություններ մաուցող կազմակերպությունների նկատմամբ 

վարվող պետական քաղաքականության սկզբունքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 10 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

կրթության ոլորտում պետական քաղաքականության սկզբունքները, առողջապահության ոլորտում պետական 

քաղաքականության սկզբունքները, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետական քաղաքականությունը, ոչ 

պետական սոցիալական ծատռայություններ մաուցող կազմակերպությունների նկատմամբ վարվող պետական 

քաղաքականության սկզբունքները:  

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե ուսանողը հարցերին տալիս է ճիշտ պատասխան: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ, մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`             10   ժամ 

գործնական աշխատանք`       6   ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  սոցիալական ոլորտի առանձին ճյուղերը և դրանց պետական համակարգի ենթակառուցվածքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կրթության համակարգը, նրա ենթակառուցվածքները և այդ համակարգում սոցիալական 

աշխատանքի առանձնահատկությունները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում առողջապահության համակարգը, նրա ենթակառուցվածքները և այդ համակարգում 



սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության համակարգը, նրա ենթակառուցվածքները և այդ 

համակարգում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 15 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

կրթության համակարգը, ենթակառուցվածքները, այդ համակարգում սոցիալական աշխատանքի 

առանձնահատկությունները, առողջապահության համակարգը, ենթակառուցվածքները, այդ համակարգում 

սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները, սոցիալական պաշտպանության համակարգը, նրա 

ենթակառուցվածքները և այդ համակարգում սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները:  

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե ուսանողը հարցերին տալիս է ճիշտ պատասխան: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն, 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`             14 ժամ 

գործնական աշխատանք`       10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների 

կազմակերպաիրավական ձևերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների գործունեության և կառավարման 

սկզբունքները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում պետական առևտրային կազմակերպությունների գործունեության և կառավարման 

սկզբունքները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում պետական հիմնադրամ կազմակերպությունների  գործունեության և կառավարման 

սկզբունքները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում հասարակական կազմակերպության  գործունեության և կառավարման սկզբունքները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում բարեգործական կազմակերպության  գործունեության և կառավարման սկզբունքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 15 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների»գործունեության և կառավարման սկզբունքները,«Պետական 



առևտրային կազմակերպությունների» գործունեության և կառավարման սկզբունքները,«Պետական հիմնադրամ 

կազմակերպությունների» գործունեության և կառավարման սկզբունքները,«Հասարակական կազմակերպության» 

գործունեության և կառավարման սկզբունքները, «Բարեգործական կազմակերպության» գործունեության և 

կառավարման սկզբունքները:  

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե ուսանողը հարցերին տալիս է ճիշտ պատասխան: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի յուրացումը իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`             16  ժամ 

գործնական աշխատանք`       10  ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել  սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ենթակառուցվածքների գործառույթները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աջակցություն տրամադրող պետական կազմակերպությունների կառուցվածքը 

և հիմնական գործառույթները, 

 2) ճիշտ է ներկայացնում գործազուրկներին սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական 

կազմակերպությունների կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ապահովության ծառայություններ մատուցող պետական 

կազմակերպությունների կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում երեխաների խնամքի ծառայություններ մատուցող պետական կազմակերպությունների 

կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների խնամքի ծառայություններ մատուցող պետական կազմակերպությունների 

կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները,  

6) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամներին սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական 

կազմակերպությունների  կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները, 

7) ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքին և կանանց սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական 

կազմակերպությունների կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 15 հարցից բաղկացած թեստային  առաջադրանքի 

միջոցով:  

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական աջակցություն տրամադրող պետական կազմակերպությունների կառուցվածքը և հիմնական 

գործառույթները, գործազուրկներին սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական կազմակերպությունների 



կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները, սոցիալական ապահովության ծառայություններ մատուցող պետական 

կազմակերպությունների կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները, երեխաների, տարեցների, հաշմանդամներին, 

ընտանիքին և կանանց սոցիալական ծառայություններ մատուցող պետական կազմակերպությունների կառուցվածքը 

և հիմնական գործառույթները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե ուսանողը հարցերին տալիս է ճիշտ պատասխան: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         18   ժամ 

գործնական աշխատանք`   8    ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել սոցիալական ոլորտի պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների համագործակցության 

սկզբունքները և այդ ոլորտում պետական քաղաքականությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկաայցնում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում  պետություն - ոչ պետական կազմակերպություն 

համագործակցության սկզբունքները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում  պետական կազմակերպություն   – ոչ պետական 

կազմակերպություն  համագործակցության սկզբունքները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում  պետական կազմակերպություն – քաղաքացի  

համագործակցության սկզբունքները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության ոլորտում  ոչ պետական կազմակերպություն – քաղաքացի  

համագործակցության սկզբունքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումն գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 15 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական պաշտպանության ոլորտում «պետություն - ոչ պետական կազմակերպություն» համագործակցության 

սկզբունքները, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում «պետական կազմակերպություն - ոչ պետական 

կազմակերպություն» համագործակցության սկզբունքները, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում «պետական 

կազմակերպություն - քաղաքացի» համագործակցության սկզբունքները, սոցիալական պաշտպանության ոլորտում «ոչ 

պետական կազմակերպություն - քաղաքացի» համագործակցության սկզբունքները:  

  Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե ուսանողը հարցերին տալիս է ճիշտ պատասխան: 

Մեթոդաբանությունը և Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 



ռեսուրսները համար նպատակահարմար է օգտագործել ցուցապաստառներ,մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`                    18  ժամ 

գործնական աշխատանք`              10   ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-012 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողներին տալ գիտելիքներ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ներկայումս գործող 

տեղեկատվական համակարգերի կառուցվածքի, փոխադարձ կապերի, սպասարկաման և տեղեկատվության մշակման 

հիմնախնդիրների մասին: 

Մոդուլի տևողությունը 36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝                       20  ժամ 

գործնական աշխատանք՝                 16 ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ԱՀ-ՀՕ-5–16-001 «Համակարգչային 

օպերատրության հիմունքներ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կառուցվածքը և 

համակարգի մեջ մտնող առանձին ենթահամակարգերի դերն ու  նշանակությունը, 

2) ներկայացնի սոցիալական պաշտպանության ոլորտում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կազմավորման 

սկզբունքները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

ՈՒսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կառուցվածը և 

համակարգի մեջ մտնող առանձին ենթահամակարգերի դերն ու  նշանակությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական պաշտպանության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդհանուր 

կառուցվածը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ապահովության քարտերի տեղեկատվական համակարգի դերն ու  

նշանակությունը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամների հաշվառման “փյունիկ” տեղեկատվական համակարգի  դերը և 

նշանակությունը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում զբաղվածության “գործ” ՏՀ դերը և նշանակությունը, 



5)  ճիշտ է ներկայացնում անապահովության գնահատման “նպաստ” ՏՀ դերը և նշանակությունը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում երեխաների ծննդյան միանվագ և մինչև երկու տարեկան երեխաների նպաստի “Նպաստ-

2” ՏՀ դերը և նշանակությունը, 

7) ճիշտ է ներկայացնում նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ավանդառուների հաշվառման “Ավանդ” ՏՀ դերը և 

նշանակությունը,  

8) ճիշտ է ներկայացնում “Մանուկ” ՏՀ-ի “Մանկատուն” և “Որդեգրում” ենթահամակարգի դերը և նշանակությունը, 

9) ճիշտ է ներկայացնում պետական կենսաթոշակային սոցիալական ապահովագրության համակարգում 

ընդգրկված անձանց տվյալների անհատական (անձնավորված) հաշվառման ”Պառնաս” ՏՀ դերը և 

նշանակությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 10 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական պաշտպանության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընդհանուր կառուցվածքը, ապահովության 

քարտերի տեղեկատվական համակարգի, անապահովության գնահատման “նպաստ” ՏՀ “Մանուկ” ՏՀ-ի “Մանկատուն” 

և “Որդեգրում” ենթահամակարգի,հաշմանդամների հաշվառման “փյունիկ” տեղեկատվական համակարգի  դերը և 

նշանակությունը, գործնական առաջադրանք «Գործ»ՏՀ-ից դուրս բերելու որոշակի ժամանակահատվածում 

գործազուրկների և թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվություն: 

  Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե ուսանողը հարցերին տալիս է ճիշտ պատասխան: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական 

գրականություն,համակարգչային տեխնիկա: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        12  ժամ 

գործնական աշխատանք`     10 ժամ 

ՈՒսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել սոցիալական պաշտպանության ոլորտում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի կազմավորման 

սկզբունքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային կառավարման սխեման և կառուցվածքը` ըստ հորիզոնական կապերի և 

ուղղահայաց ենթակայության, 

2) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային կառավարման նպատակը և խնդիրները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հիմնական ուղղությունները` պետություն–

պետություն,  պետություն-քաղաքացի կամ քաղաքացի – պետություն, պետություն–բիզնես կամ բիզնես–պետություն: 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 10 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

էլեկտրոնային կառավարման սխեման և կառուցվածքը, էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հիմնական 

ուղղությունները` պետություն–պետություն,  պետություն-քաղաքացի կամ քաղաքացի – պետություն, պետություն–

բիզնես կամ բիզնես–պետություն: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե ուսանողը հարցերին տալիս է ճիշտ պատասխան: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական գրականություն, պետություն-

պետություն, պետություն-քաղաքացի և պետություն- բիզնես փոխհարաբերությունները կարգավորող իրավական 

ակտեր,համակարգչային տեխնիկա: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          8 ժամ 

գործնական աշխատանք`              6  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ –5–16–013 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողներին տալ գիտելիքներ և գործնական կարողություններ երեխաների և ընտանքի հետ 

սոցիալական աշխատանքի գործընթացի և առանձնահատությունների վերաբերյալ, ծանոթացնել երեխաների 

սոցիալական պաշտպանություն և սոցիալական աջակցություն իրականացնող հիմնական ծառայություններին: 

Մոդուլի տևողությունը 84 ժամ 

տեսական ուսուցում՝            48 ժամ 

գործնական աշխատանք՝       36  ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի  ՍՑԱՇ–5–16–007 «Սոցիալական 

աշխատանքի հիմունքներ»,  ՍՑԱՇ–5–16–008 «Սոցիալական աշխատանքի ուղղություններ» մոդուլները: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի երեխաների հետ սոցիալական աշխատանքի մշակութային, պատմական և գիտական հիմքերը, 

2) ներկայացնի հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող երեխաների խմբերը, 

3) ներկայացնի երեխաների պաշտպանության հիմնական ծառայություները, 

4) ներկայացնի ընտանիքի հետ սոցիալական աշխատանքի հիմնական առանձնահատկություններիը  և կարողանա 

ճանաչել ու գնահատել ընտանիքը, 

5)  ներկայացնի ընտանիքի  և նրա  հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը, 



6) ներկայացնի ընտանիքին սոցիալական աջակցության տրամադրման սկզբունքները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել երեխաների հետ սոցիալական աշխատանքի մշակութային, պատմական և գիտական հիմքերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում մանկության խնդրի մշակութային, պատմական իրողությունը, 

2) տիրապետում է մանկության մասին սոցիալ-հոգեբանական, մանկավարժական տեսական գիտելիքներին,  

3) ճիշտ է ներկայացում երեխայի հոգեբանա-սոցիալական զարգացման փուլերի առանձնահատկությունները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում զարգացման տվյալ փուլին բնորոշ պահանջմունքները,  

5) ճիշտ է սահմանում սոցիալական զարգացում հասկացողությունը: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 10 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

մանկության խնդրի մշակութային, պատմական իրողությունը, մանկության մասին սոցիալ-հոգեբանական, 

մանկավարժական տեսական գիտելիքները, երեխայի հոգեբանա-սոցիալական զարգացման փուլերի 

առանձնահատկությունները, զարգացման տվյալ փուլին բնորոշ պահանջմունքները, սոցիալական զարգացում 

հասկացողությունը: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե ուսանողը հարցերին տալիս է ճիշտ պատասխան: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական գրականություն,նախապես 

մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`      8   ժամ 

գործնական աշխատանք`          6  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող երեխաների խմբերը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում հատուկ պաշտպանության կարիքը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող խմբերը ըստ կարիքի և ռիսկայնության 

աստիճանի, 

 3) ճիշտ է բնութագրում ռիսկայնության և կարիքավորության առանձին վիճակները և պահանջմունքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողին կներկայացվեն  հինգ երեխաների կյանքի նկարագրեր՝ ուսանողը պետք է առանձնացնի դրանցից 

պաշտպանության կարիք ունեցող և ռիսկայնության  խմբին  պատկանող երեխաներին և հիմնավորի իր 



ընտրությունը: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող խմբերը ըստ կարիքի և ռիսկայնության աստիճանի, ռիսկայնության և 

կարիքավորության առանձին վիճակները և պահանջմունքները, պաշտպանության կարիք ունեցող և ռիսկայնության  

խմբին  պատկանող երեխաների առանձնացում և հիմնավորում: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական գրականություն,նախապես 

մշակված հարցաշար,նախապես մշակված  երեխաների կյանքի իրավիճակի նկարագրությունների օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         8  ժամ 

գործնական աշխատանք`            6 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել երեխաների պաշտպանության հիմնական ծառայություները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է թվարկում երեխաների սոցիալական պաշտպանությունն իրականացնող հիմնական ծառայությունները,  

2) ճիշտ է ներկայանում երեխաների պաշտպանությունն իրականացնող ծառայությունները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում կարիքի կամ ռիսկի բնույթին համապատասխան ծառայությունը կամ ծառայությունների 

խումբը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում երեխայի պաշտպանությունն իրականացնող տեղական, մարզային և հանարապետական 

մակարդակները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 5 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

 Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

երեխաների սոցիալական պաշտպանությունն իրականացնող հիմնական ծառայությունները, կարիքի կամ ռիսկի 

բնույթին համապատասխան ծառայությունը կամ ծառայությունների խումբը, երեխայի պաշտպանությունն 

իրականացնող տեղական, մարզային և հանարապետական մակարդակները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքը ճիշտ է կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական գրականություն,նախապես 

մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          8  ժամ 

գործնական աշխատանք`             6 ժամ 



Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել ընտանիքի հետ սոցիալական աշխատանքի հիմնական առանձնահատկություններիը  և կարողանալ  

ճանաչել ու գնահատել ընտանիքը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում է ընտանիքի կառուցվածքը և ֆունկցիաները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում և տարբերում է ընտանիքի դերը, բնութագրում ցանկացած տիպի ընտանիքի դերին բնորոշ 

վարքը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում և տարբերակում ընտանքի վարքի կանոնները, փոփոխություններին հարմարվելու ուղիները, 

ծեսերը, գաղտնիքները, արգելված թեմաներն ու տաբուները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում ավանդական և ժամանակակաից ընտանքի փոխակերպումները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում և ճանաչում ընտանեկան սոցիալական ռիսկերը,  

6) ճիշտ է բնութագրում և գնահատում ռիսկերի ազդեցությունը,  

7) կարողանում է ճանաչել և բնութագրել ոչ լիարժեք և սոցիալապես անապահով ընտանիքներին: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողին  կներկայացվեն  երեք տարբեր ընտանեկան կյանքի նկարագրերը՝  ուսանողը պետք է առանձնացնի տվյալ 

ընտանիքի վարքի կանոնները, ծեսերը, փոփոխություններին հարմարվելու ուղիները: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

ընտանիքի կառուցվածքը և ֆունկցիաները,  ընտանիքի դերը,  ցանկացած տիպի ընտանիքի դերին բնորոշ վարքը,  

գաղտնիքները, արգելված թեմաներն ու տաբուները, ավանդական և ժամանակակաից ընտանիքի 

փոխակերպումները,ընտանիքի վարքի կանոնները, ծեսերը, փոփոխություններին հարմարվելու ուղիները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական գրականություն,նախապես 

մշակված հարցաշար,նախապես մշակված   ընտանեկան  կյանքի իրավիճակի նկարագրությունների օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          8 ժամ 

գործնական աշխատանք`        4 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 5 Ներկայացնել ընտանիքի  և նրա  հիմնախնդիրների ուսումնասիրությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ընտանեկան կյանքի փուլերն ու ճգնաժամերը, 

2) ճիշտ է առանձնացնում  ընտանեկան համակերգերն ու ենթահամակարգերը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքի ներքին և արտաքին փոխհարաբերությունները, 

4) ճիշտ է կազմում ընտանքի սոցիալական պատմությունը, 

5) ճիշտ է կազմում ընտանիքի գենոգրամ և էկոգրամ, 



6)  ճիշտ է  գնահատում  ընտանիքի սոցիալական խնդիրներն ու կարիքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողին  կներկայացվեն երկու ընտանջքների կյանքի նկարագրեր՝ ուսանողը պետք է կազմի այդ ընտանիքների 

սոցիալական պատմությունը, գենոգրաման և էկոգրաման: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

ընտանեկան կյանքի փուլերն ու ճգնաժամերը, ընտանեկան համակերգերն ու ենթահամակարգերը, ընտանիքի ներքին 

և արտաքին փոխհարաբերությունները, ընտանքի սոցիալական պատմությունը, ընտանիքի սոցիալական խնդիրներն 

ու կարիքները,սոցիալական պատմությունը, գենոգրաման և էկոգրաման: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքը ընդհանուր առմամբ ճիշտ է կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական գրականություն,նախապես 

մշակված հարցաշար,նախապես մշակված   ընտանեկան  կյանքի իրավիճակի նկարագրությունների օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          8   ժամ 

գործնական աշխատանք`              6 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 6 Ներկայացնել ընտանիքին սոցիալական աջակցության տրամադրման սկզբունքները  

Կատարման չափանիշներ 1)  ճիշտ է սահմանում ընտանիքին սոցիալական աջակցության տրամադրման նպատակն ու խնդիրները,  

2) ճիշտ է թվարկում սոցիալական պաշտպանությունն իրականացնող հիմնական ծառայությունները,  

3) տարբերակում է  սոցիալական աջակցություն և սոցիալական պաշտպանություն իրականացնող 

ծառայությունները, 

4) տարբերակում է  ընտանիքի կարիքին կամ ռիսկի բնույթին համապատասխան ծառայությունը կամ 

ծառայությունների խումբը,  

5) ճիշտ է սահմանում և բնութագրում է ընտանեկան աջակցության հիմնական տեսակները (զարգացնող, 

կոմպենսացնող, պաշտպանող ընտանեկան աջակցույթուններ), 

6) ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքի կարիքներին համապատասխան աջակցության կազմակերպման փուլերը,  

7) ճիշտ է ներկայացնում գործիքային և էմոցիոնալ աջակցություն տրամադրելու տեխնիկայի սկզբունքները,  

8) կարողանում է աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքին տրամադրել կոնկրետ տեղեկատվություն կամ 

առաջարկել գործնական օգնություն,  

9) ճիշտ է ներկայացնում ընտանիքի կամ նրա առանձին անդամի (անդամների) վիշտը և տառապանքը, 

10) ճիշտ է ներկայացնում էմպատիայի (ապրումակցման) սկզբունքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 15 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 



միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

ընտանիքին սոցիալական աջակցության տրամադրում, սոցիալական պաշտպանությունն իրականացնող հիմնական 

ծառայությունները, սոցիալական աջակցություն և սոցիալական պաշտպանություն իրականացնող ծառայությունները, 

ընտանիքի կարիքին կամ ռիսկի բնույթին համապատասխան ծառայությունը կամ ծառայությունների խումբը, 

ընտանեկան աջակցության հիմնական տեսակների բնութագրումը, ընտանիքի կարիքներին համապատասխան 

աջակցության կազմակերպման փուլերը, գործիքային և էմոցիոնալ աջակցություն տրամադրելու տեխնիկայի 

սկզբունքները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե ուսանողը հարցերին տալիս է ճիշտ պատասխան: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի յուրացումը իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական գրականություն,նախապես 

մշակված հարցաշար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          8   ժամ 

գործնական աշխատանք`       8  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16–014 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է  ձևավորել տեսական գիտելիքներ տարեցների և հաշմանդամների հետ սոցիալական 

աշխատանքի գործընթացի և առանձնահատկությունների մասին, ծանոթացնել տարեցների և հաշմանդամների 

սոցիալական պաշտպանություն և սոցիալական աջակցություն իրականացնող հիմնական ծառայություններին: 

Մոդուլի տևողությունը 84 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝        46   ժամ 

գործնական աշխատանք՝     38   ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի  ՍՑԱՇ–5–16–008 «Սոցիալական 

աշխատանքի ուղղություններ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  տարեցների առանձնահատկությունները  և այդ հասակը ներկայացնող տեսությունները, 

2) ներկայացնի  տարեց մարդկանց սոցիալական խնդիրները և  կատարի սոցիալական աշխատանքի 

միջամտություն, 

3) ներկայացնի  հաշմանդամության առանձնահատկությունները, 

4) ներկայացնի  հաշմանդամության հիմնախնդրը: 



Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  տարեցների առանձնահատկությունները  և այդ հասակը ներկայացնող տեսությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահմանում հասկացությունը և ներկայացնում տարիքային սահմանները, 

 2) ճիշտ է ներկայացնում տարեց հասկացությունը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում տարեց մարդկանց նկատմամբ գոյություն ունեցող կարծրատիպերը և խտրականության 

դրսևորումները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում տարեց հասակը մեկնաբանող սոցիալական տեսությունները, 

 5) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների սոցիալական կարևորությունը հասարակությունում, 

 6) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի պատմական զարգացումը, 

 7) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների նկատմամբ իրականացվող ժամանակակից սոցիալական քաղաքականության 

ձեռքբերումները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողին կհանձնարարվի կոնկրետ օրինակի միջոցով ներկայացնել տարեցների նկատմամբ իրականացվող 

ժամանակակից սոցիալական քաղաքականության ձեռքբերումները: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

տարեց հասկացությունը, տարեց մարդկանց նկատմամբ գոյություն ունեցող կարծրատիպերը և խտրականության 

դրսևորումները, տարեց հասակը մեկնաբանող սոցիալական տեսությունները, տարեցների հետ սոցիալական 

աշխատանքի պատմական զարգացումը, տարեցների նկատմամբ իրականացվող ժամանակակից սոցիալական 

քաղաքականության ձեռքբերումները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի յուրացումը իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական գրականություն, տարեցների 

մասին ՀՀ օրենքը և տարեցներին տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների վերաբերյալ այլ իրավական ակտեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         14  ժամ 

գործնական աշխատանք`      12  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  տարեց մարդկանց սոցիալական խնդիրները և  կատարել սոցիալական աշխատանքի միջամտություն 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ ներկայացնում տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի նպատակները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի խնդիրները,  

3) կատարում է ճիշտ  միջամտություն տարեց մարդկանց մոտ առաջացող խնդիրներին (աղքատություն, 



առողջապահական խնդիրներ, ընտանեկան կոնֆլիկտներ, խնամքի կարիք), 

4) ճիշտ է ներկայացնում տարեցների հետ տարվող սոցիալական աշխատանքի ձևերը,  

5) ճիշտ է ներկայցնում հաստատություններում տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի կազմակերպման ձևերը,  

6) ճիշտ է ներկայցնում տարեցներին տնային խնամքի ծառայությունների մատուցումը, կարողանում,  

է բացահայտել, առանձնացնել և ներկայացնել տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքում առաջացող խնդիրները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողին  կտրվի երեք տարբեր տարեցների կյանքի նկարագրեր, ուսանողը պետք է ճիշտ ներկայացնի նրանցից 

յուրաքանչյուրի հետ տարվող անհրաժեշտ սոցիալական աշխատանքի փուլերը: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի նպատակները, տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի խնդիրները, 

հաստատություններում տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի կազմակերպման ձևերը, տարեցներին տնային 

խնամքի ծառայությունները,իրավիճակային խաղի միջոցով՝ տարեցների հետ  սոցիալական աշխատանքում 

առաջացող խնդիրների բացահայտում և  առանձնացում, ինչպես նաև տարեցների հետ տարվող անհրաժեշտ 

սոցիալական աշխատանքի փուլերը: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել մեթոդական ցուցումներ,մասնագիտական գրականություն,մեթոդական 

ցուցումներ,պաստառներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`      10  ժամ 

գործնական աշխատանք`      8  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել  հաշմանդամության առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է նկարագրում հաշմանդամության երևույթը, 

2) ճիշտ է սահմանում հաշմադամությունը, 

3) ճիշտ է բնութագրում և համեմատում  տարեց և հաշմանդամ  հասկացությունները,  

4) ճիշտ է սահմանում հաշմանդամության խմբերն ու հաշմանդամության հիմնախնդիրները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում և թվարկում հաշմանդամության տեսակները (բնածին և ձեռքբերովի) և յուրաքանչյուր 

տեսակին բնորոշ խնդիրները,  

6) ճիշտ է ներկայացնում հայաստանում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության հնարավորությունները,  

7) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամների նկատմամբ իրականացվող ժամանակակից սոցիալական 

քաղաքականության ձեռքբերումները: 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով՝ ուսանողին 

կհանձնարարվի կներկայացնել Հայաստանում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության 

հնարավորությունները: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

հաշմանդամության երևույթը և սահմանումը, հաշմանդամության խմբերն ու հաշմանդամության հիմնախնդիրները, 

հաշմանդամության տեսակները (բնածին և ձեռքբերովի) և յուրաքանչյուր տեսակին բնորոշ խնդիրները, 

հաշմանդամների նկատմամբ իրականացվող ժամանակակից սոցիալական քաղաքականության ձեռքբերումները, 

սոցիալական պաշտպանության հնարավորությունները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, պաստառներ, 

հաշմանդամության վերաբերյալ ՀՀ –ում ընդունված իրավական ակտեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         10  ժամ 

գործնական աշխատանք`        8 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել  հաշմանդամության հիմնախնդրը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ընթացքավորում հաշմանդամության անհատական վերականգնողական ծրագիրը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամների հարմարողական հիմնախնդիրները,  

3) ճիշտ է ներկայացանում հաշմանդամների բուժման, վերականգնողական և զբաղվածության խնդիրները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամ ունեցող ընտանիքների խնդիրները,  

5) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամների և նրանց ընտանիքների հետ աշխատանքի ձևերը և իրականացվելիք 

դերերը,  

6) ճիշտ  է ներկայացնում  հաշմանդամների հետ աշխատող բազմամասնագիտական թիմի աշխատանքներին 

սոցիալական աշխատողի մասնակցության ձևերը, 

7) ճիշտ է ներկայացնում հաշմանդամության հիմնախնդրին միջամտող պետական և հասարակական կառույցների  

գործունությունը, 

8) ճիշտ  է բնութագրում հաշմանդամի կարիքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողը   կներկայացնի երեք տարբեր հաշմանդամների կյանքի նկարագրեր և նրանցից յուրաքանչյուրի հետ 

տարվող անհրաժեշտ սոցիալական աշխատանքի փուլերը և սոցիալական աշաատողի կողմից միջամտության ձևերը: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 



հաշմանդամության անհատական վերականգնողական ծրագիրը, հաշմանդամների հարմարողական 

հիմնախնդիրները, հաշմանդամների բուժման, վերականգնողական և զբաղվածության խնդիրները, հաշմանդամ 

ունեցող ընտանիքների խնդիրները, հաշմանդամների հետ աշխատող բազմամասնագիտական թիմի 

աշխատանքներին սոցիալական աշխատողի մասնակցության ձևերը, հաշմանդամության հիմնախնդրին միջամտող 

պետական և հասարակական կառույցների գործունեությունը,ինչպես նաև հաշմանդամների հետ տարվող 

անհրաժեշտ սոցիալական աշխատանքի փուլերը և սոցիալական աշաատողի կողմից միջամտության ձևերը: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, պաստառներ, 

հաշմանդամների կյանքի նկարագրերի օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         12   ժամ 

գործնական աշխատանք`        10  ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԿՅԱՆՔԻ ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԵՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-015 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է ուսանողների մոտ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ ձևավորել խոցելիության 

և դրա ազդեցության,կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված մարդկանց, խոցելի խմբերի հետ սոցիալական 

աշխատանքի կազմակերպման ձևերի, առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Մոդուլի տևողությունը  36 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝             20 ժամ 

գործնական աշխատանք՝          16 ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի  ՍՑԱՇ–5–16–008 «Սոցիալական 

աշխատանքի ուղղություններ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  «կյանքի դժվար իրավիճակ» հասկացության նշանակությունը և սոցիալական աշխատանքի 

միջամտության անհրաժեշտությունը, 

2) ներկայացնի  խոցելի խմբերի հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 



Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  «կյանքի դժվար իրավիճակ» հասկացության նշանակությունը և սոցիալական աշխատանքի 

միջամտության անհրաժեշտությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է սահամանում «կյանքի դժվար իրավիճակ» հասկացությունը,  

2) ճիշտ է սահմանում և բնութագրում սոցիալական խոցելիությունը, 

3) ճիշտ է ներկայացնում «կյանքի դժվար իրավիճակ» և «սոցիալական խոցելիություն» հասկացությունների 

տարբերությունները,  

4) ճիշտ է բնութագրում կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված մարդու կարիքները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված մարդկանց խմբերը,  

6) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական աշխատողի գործունեության առանձնահատկությունները՝ խոցելի խմբերի հետ  

աշխատանքում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողը  պետք է ճիշտ տարանջատի, թե  խմբերից որոնք են կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնվածները, որոնք 

ունեն սոցիալական խոցելիություն և որոնք չունեն սոցիալական միջամտության որևէ կարիք: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

«կյանքի դժվար իրավիճակ» հասկացության սահամանում, սոցիալական խոցելիության բնութագրում, սոցիալական 

աշխատողի գործունեության առանձնահատկությունները՝ խոցելի խմբերի հետ  աշխատանքում:  

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ 

պարապմունքների համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն, մեթոդական 

ցուցումներ, ցուցապաստառներ,սոցիալական խմբերի նկարագրման օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          10  ժամ 

գործնական աշխատանք`       8  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  խոցելի խմբերի հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում իրավախախտների հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները,  

2) ճիշտ է ներկայացնում կանանց խոցելի խմբերի հետ (բռնության, թրաֆիքինգի զոհեր, գործազուրկ կանայք, 

միայնակ մայրեր, վերարտադրողական առողջության խնդիրներ) սոցիալական աշխատանքի 

առանձնահատկությունները,  

3) ճիշտ է ներկայացնում փախստականների հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում աղետյալների հետ սոցիալական աշխատանքի առանձնահատկությունները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում էթնիկ խմբերում սոցիալական աշխատանքի կազմակերպման առանձնահատկությունները: 



Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողին  կտրվի մի քանի ընտանիքների նկարագիր, որի հիման վրա ուսանողը կներկայացնի սոցիալական 

աշաատողի կողմից իրականացվելիք գործողությունների հաջորդականությունը: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

 իրավախախտների հետ սոցիալական աշխատանք, կանանց խոցելի խմբերի,փախստականների,աղետյալների և  

էթնիկ խմբերի հետ սոցիալական աշխատանքի կազմակերպման առանձնահատկությունները:  

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, 

ցուցապաստառներ, ընտանիքների նկարագրերի օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`       10 ժամ 

գործնական աշխատանք`     8 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿՆԵՐԻ ՀԵՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-16 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողների մոտ զարգացնել կարողություններ գործազուրկներին սոցիալական 

ծառայություններ մատուցման վերաբերյալ: 

Մոդուլի տևողությունը 66 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝            38  ժամ 

գործնական աշխատանք՝         28 ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սովորողը պետք է ուսումնասիրած լինի ՍՑԱՇ–5–16–008 «Սոցիալական 

աշխատանքի ուղղություններ» մոդուլը: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի զբաղվածության պետական ամենամյա ծրագրերի ձևավորման ընթացակարգը և այդ 

շրջանակներում իրականացվող հիմնական ծրագրերը, 

2) ներկայացնի հետազոտության հիմնական ցուցանիշները և գործիքները, 

3) ներկայացնի ժողովրդագրական իրավիճակի գնահատման ցուցանիշները և դրանց ազդեցությունը 

զբաղվածության և սոցիալական պաշտպանության այլ ոլորտների վրա, 

4) ներկայացնի պայմանների և աշխատավարձի սահմանման պետական քաղաքականությունը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 



Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել զբաղվածության պետական ամենամյա ծրագրերի ձևավորման ընթացակարգը և այդ շրջանակներում 

իրականացվող հիմնական ծրագրերը  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում զբաղվածության ապահովման և աշխատաշուկայի ուսումնասիրության դերը և 

նշանակությունը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանք փնտրող  չզբաղված անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպման 

աշխատանքները, դրանց դերը և նշանակությունը,  

3) ճիշտ է ներկայացնում աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման աշխատանքների կազմակերպման 

աշխատանքները, դրանց դերը և նշանակությունը,  

4) ճիշտ է ներկայացնում երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման և խորհրդատվական ծառայությունների 

կազմակերպման աշխատանքները, դրանց դերը և նշանակությունը,  

5) ճիշտ է ներկայացնում թափուր աշխատատեղերի տոնավաճառի կազմակերպման գործընթացը և նշանակությունը, 

6) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանք փնտրող հաշմանդամների աշխատանքային վերականգնման, մասնագիտական 

վերապատրաստման և խորհրդատվության ծառայությունների մատուցման դերը և նշանակությունը, 

7) ճիշտ է ներկայացնում վարձատրվող հասարակական աշխատանքների կատարման հետ կապված 

ծառայությունների մատուցման գործընթացները, դրանց դերը և նշանակությունը,  

8) ճիշտ է հաշվարկում տարբեր դեպքերի համար գործազրկության նպաստը,  

9) ճիշտ է ներկայացնում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նպատակով պետական գրանցման համար 

գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին ֆինասական աջակցության տրամադրման 

գործընթացը, դրա դերը և նպատակը,  

10) ճիշտ է ներկայացնում աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի ընդունելիս գործատուին 

աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրման գործընթացը, դրա դերը և նպատակը, 

11) ճիշտ է ներկայացնում այլ վայր աշխատանքի գործուղվող գործազուրկների նյութական ծախսերի հատուցման 

գործընթացը, դրա դերը և նպատակը,  

12) համաձայն սահամանված նորմերի հաշվարկում է վարձատրվող հասարակական աշխատանքներին մասնակցած 

գործազուրկներին տրվող աշխատավարձը, ինչպես նաև առանձին համայնքներին տրամադրվող ֆինանսավորման 

միջոցների ծավալները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 15 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

զբաղվածության ապահովման և աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն, աշխատանք փնտրող  չզբաղված անձանց 



մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում, աշխատաշուկայի հետազոտման և կանխատեսման աշխատանքների 

կազմակերպում,  երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման և խորհրդատվական ծառայությունների 

կազմակերպում, վարձատրվող հասարակական աշխատանքներ, աշխատանք փնտրող հաշմանդամների 

աշխատանքի վերականգնում, մասնագիտական վերապատրաստում և խորհրդատվության մատուցում, 

գործազրկության նպաստի  հաշվարկում, գործազուրկներին և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամներին 

ֆինասական աջակցության տրամադրման գործընթացը, աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի 

ընդունելիս գործատուին աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցման տրամադրման գործընթացը, ինչպես նաև  որևէ 

համայնքում վարձատրվող հասարակական աշխատանքներին գործազուրկների մասնակցության համար վճարվող 

աշխատավարձի հաշվարկ:  

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն, մեթոդական ցուցումներ, 

կազմակերպությունների վերաբերյալ իրավիճակային նկարագրերի տեքստեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          12 ժամ 

գործնական աշխատանք`      10 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել հետազոտության հիմնական ցուցանիշները և գործիքները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատաշուկայի հետազոտման հիմնական ցուցանիշները` 

 - գործազրկության մակարդակ` ըստ սեռա-տարիքային և տարածքային բաշխվածության ու կրթության մակարդակի, 

 - զբաղվածության մակարդակը, այդ թվում ինքնազբաղվածները և նրանց բաշխումը ըստ սեռա-տարիքային և 

տարածքային բաշխվածության ու կրթության մակարդակի, 

 - տնտեսապես ակտիվ բնակչության մակարդակը և նրանց բաշխումը ըստ սեռա-տարիքային և տարածքային 

բաշխվածության ու կրթության մակարդակի, և այլ ցուցանիշներ, 

2) ճիշտ է ներկայացնում  «ՀՀ զբաղմունքների դասակարգիչը», «մասնագիտությունների, մասնագիտացումների և 

պաշտոնների ՀՀ դասակարգիչը» , «մասնագիտությունների նկարագրերը» որպես աշխատաշուկայի հետազոտության 

գործիքներ,  

3) մշակում է պաշտոնի անձնագիր` օգտվելով աշխատաշուկայի հետազոտության գործիքներից: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 15 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

աշխատաշուկայի հետազոտման հիմնական ցուցանիշները` 



 - գործազրկության մակարդակ` ըստ սեռա-տարիքային և տարածքային բաշխվածության ու կրթության մակարդակի, 

 - զբաղվածության մակարդակը, այդ թվում ինքնազբաղվածները և նրանց բաշխումը ըստ սեռա-տարիքային և 

տարածքային բաշխվածության ու կրթության մակարդակի, 

 - տնտեսապես ակտիվ բնակչության մակարդակը և նրանց բաշխումը ըստ սեռա-տարիքային և տարածքային 

բաշխվածության ու կրթության մակարդակի,  

- «ՀՀ զբաղմունքների դասակարգիչը», «մասնագիտությունների, մասնագիտացումների և պաշտոնների ՀՀ 

դասակարգիչը» , «մասնագիտությունների նկարագրերը» որպես աշխատաշուկայի հետազոտության գործիքներ, 

պաշտոնի անձնագիր` օգտվելով աշխատաշուկայի հետազոտության գործիքներից: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի յուրացումը իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մեթոդական ցուցումներ, մասնագիտական  գրականություն, 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          8 ժամ 

գործնական աշխատանք`       6 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Ներկայացնել ժողովրդագրական իրավիճակի գնահատման ցուցանիշները և դրանց ազդեցությունը զբաղվածության և 

սոցիալական պաշտպանության այլ ոլորտների վրա 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում ժողովրդագրական իրավիճակի գնահատման հիմնական ցուցանիշները` 

 -կրթության ոլորտի ցուցանիշներ, 

 -բնակչության առողջական վիճակի ցուցանիշներ, 

 -բնակչության ուրբանիզացիայի և ագլոմերացիայի ցուցանիշներ, 

-բնակչության ժողովրդագրական ցուցանիշներ, 

2) ճիշտ է ներկայացնում ժողովրդագրական  իրավիճակի ազդեցությունը զբաղվածության և գործազրկության վրա, 

3) ճիշտ է ներկայացնում ժողովրդագրական իրավիճակի ազդեցությունը կենսաթոշակային համակարգի վրա: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 15 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

- աշխատաշուկայի հետազոտման հիմնական ցուցանիշները, 

- ժողովրդագրական իրավիճակի գնահատման հիմնական ցուցանիշները՝կրթության ոլորտ, բնակչության առողջական 

վիճակ,բնակչության ուրբանիզացիա և ագլոմերացիա,  

- բնակչության ժողովրդագրական ցուցանիշներ, 

- ժողովրդագրական  իրավիճակի ազդեցությունը զբաղվածության և գործազրկության վրա, 



- ժողովրդագրական իրավիճակի ազդեցությունը կենսաթոշակային համակարգի վրա: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի յուրացումը իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն, մեթոդական ցուցումներ,մշակված 

սխեմաներ 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          10 ժամ 

գործնական աշխատանք`          6 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 4 Ներկայացնել պայմանների և աշխատավարձի սահմանման պետական քաղաքականությունը  

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում աշխատանքի պայմանների ապահովման հարցում գործատուների պարտականությունները 

և իրավունքները, 

2) ճիշտ է ներկայացնում պետական մարմինների կողմից աշխատանքի պայմանների վերահսկման պայմանները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում նվազագույն աշխատավարձ հասկացողությունը և աշխատավարձերի տեսակները, 

4) ճիշտ է ներկայացնում աշխատավարձի կառուցվածը և ձևավորման սկզբունքները պետական և ոչ պետական 

կազմակերպություններում: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումն գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով,որի ժամանակ 

ուսանողը իրավիճակային խաղի միջոցով կներկայացնի աշխատանքի պայմանների ապահովման հարցում 

գործատուների պարտականությունները և իրավունքները: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

պետական մարմինների կողմից աշխատանքի պայմանների վերահսկման պայմանները, նվազագույն աշխատավարձ 

հասկացողությունը, աշխատավարձերի տեսակները, աշխատավարձի կառուցվածքը և ձևավորման սկզբունքները 

պետական և ոչ պետական կազմակերպություններում,ինչպես նաև աշխատանքի պայմանների ապահովման հարցում 

գործատուների պարտականությունները և իրավունքները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի յուրացումը իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն, մեթոդական ցուցումներ,մշակված 

իրավիճակային սցենար: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`            8  ժամ 

գործնական աշխատանք`      6 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ  «ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-017 



Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ  գիտելիքներ կառավարման մեթոդաբանության և սկզբունքների, սոցիալական 

ոլորտի կազմակերպությունների ներքին և արտաքին միջավայրերի, կառավարման մեթոդների, պլանավորման, 

կազմակերպման, մոտիվացիայի և վերահսկողության իրականացման վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել 

անձնակազմի շահադրդման մեթոդներ կիրառելու և ոլորտում բիզնես պլան կազմելու կարողություններ: 

Մոդուլի տևողությունը 66 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝            30 ժամ 

գործնական աշխատանք՝         36 ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը, դրանց ստեղծման ընթացակարգը, 

կառավարման իրականացման առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, ինչպես նաև անձնակազմի 

շահադրդման (մոտիվացիայի) բարձրացման եղանակները, 

2)  ներկայացնի  կառավարման մեթոդները և կառավարման գործառույթների իրականացման կարգը,  կառավարման 

արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները, 

3) կազմի  բիզնես պլան: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է: 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը, դրանց ստեղծման ընթացակարգը, 

կառավարման իրականացման առանձնահատկություններն ու սկզբունքները, ինչպես նաև անձնակազմի 

շահադրդման (մոտիվացիայի) բարձրացման եղանակները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպությունների իրավակազմակերպական ձևերը, դրանց ստեղծման 

ընթացակարգը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունները և կառավարման 

մարմինները, 

3) ճիշտ է կիրառում անձնակազմի շահադրդման (մոտիվացիայի) բարձրացման մեթոդները` աշխատանքի 

կազմակերպման և կառավարման ժամանակ: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ   

նկարագրվում է կազմակերպությունում տիրող իրավիճակը և հանձնարարվում է որոշակի շահադրման մակարդակ 

ապահովելու համար ներկայացնել առաջարկություններ: 



Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

կազմակերպությունների իրավակազմակերպական և կառավարման ձևերը, դրանց ստեղծման ընթացակարգը, 

առանձնահատկությունները և կառավարման մարմինները, կազմակերպությունում որոշակի շահադրման մակարդակ 

ապահովելու համար ներկայացվող առաջարկությունները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն, կազմակերպությունների վերաբերյալ 

իրավիճակային նկարագրեր: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`        10   ժամ 

գործնական աշխատանք`      16  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  կառավարման մեթոդները և կառավարման գործառույթների իրականացման կարգը,  կառավարման 

արդյունավետության բարձրացման հնարավորությունները 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման մեթոդները և դրանց կիրառման դեպքերը, 

2) ճիշտ է ներկայացնում կառավարման գործառույթները և նշում  դրանց կիրառությունն ապահովող գործիքները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 5 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

կառավարման մեթոդները և դրանց կիրառման դեպքերը, կառավարման գործառույթները և  դրանց կիրառությունն 

ապահովող գործիքները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները հիմնականում ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           10 ժամ 

գործնական աշխատանք`        10 ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 3 Կազմել  բիզնես պլան 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է հաշվարկում կառավարման արդյունավետությունը բնութագրող ցուցանիշները, 

2) ճիշտ է կազմում պարզագույն բիզնես պլան: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և գործնական առաջադրանքի միջոցով, որի ժամանակ 

ուսանողին  կտրվեն երկու գործնական առաջադրանք: Դրանցից առաջինում կազմակերպության վերաբերյալ բերված 

տվյալների հիման վրա ուսանողը հաշվարկում է կառավարման արդյունավետությունը բնութագրող ցուցանիշները` 



կապիտալի շրջանառության տեմպը, եկամուտը, եկամտաբերությունը, կադրերի հոսունության գործակիցը: Երկրորդ 

գործնական աշխատանքի արդյունքում՝ համաձայն հանձնարարված պայմանների, ուսանողը կազմում է սոցիալական 

ոլորտի կազմակերպման բիզնես պլան: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

կառավարման արդյունավետությունը բնութագրող ցուցանիշների հաշվարկումը, բիզնես պլանի կազմման 

սկզբունքները և բաղկացուցիչ տարրերը:  

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ընդհանուր առմամբ ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն, կազմակերպությունների վերաբերյալ 

իրավիճակային նկարագրերի տեքստեր, կառավարման արդյունավետության ցուցանիշների հաշվարկման և բիզնես 

պլանների կազմման օրինակներ: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`           10 ժամ 

գործնական աշխատանք`        10 ժամ 

ՄՈԴՈՒԼԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ «ՄԱՐԿԵԹԻՆԳ» 

Մոդուլի դասիչը ՍՑԱՇ–5–16-018 

Մոդուլի նպատակը Մոդուլի նպատակն է սովորողին տալ մարկեթինգի վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ, որոնք կնպաստեն 

սոցիալական ծառայությունների մատուցման արդյունվատության տեսանկյունից շուկայի ուսումնասիրությանը, 

ծառայությունների մատուցման ծրագրերի մշակմանն ու իրականացմանը: 

Մոդուլի տևողությունը  54 ժամ, որից՝ 

տեսական ուսուցում՝          28   ժամ 

գործնական աշխատանք՝       26   ժամ 

Մուտքային պահանջներ Այս մոդուլը ուսումնասիրելու համար սկզբնական մասնագիտական գիտելիքներ պետք չեն: 

ՈՒսումնառության արդյունքները   Այս մոդուլը յուրացնելուց հետո ուսանողը պետք է՝ 

1) ներկայացնի  շուկայական տնտեսության առանձնահատկությունները սոցիալական ոլորտում, 

2) ներկայացնի  սոցիալական ոլորտում կազմակերպության, որպես տնտեսվարող սուբյեկտի դերը և 

նշանակությունը: 

Մոդուլի գնահատման կարգը Մոդուլի ընդունելի կատարողականը յուրաքանչյուր արդյունքի համար նախատեսված կատարման չափանիշների 

բավարար մակարդակի ապահովումն է 

Ուսումնառության արդյունք 1 Ներկայացնել  շուկայական տնտեսության առանձնահատկությունները սոցիալական ոլորտում 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի (սոցիալական պաշտպանություն, կրթություն, առողջապահություն) 



կազմակերպությունների զարգացման առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում, 

 2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի կազմակերպությունների նյութատեխնիկական, ֆինանսական և 

մարդկային ռեսուրսների ձևավորման սկզբունքները կախված կազմակերպության պետաիրավական կառավարման 

ձևերից, 

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի աշխատանքի շուկան,  

4) ճիշտ է ներկայացնում ոլորտի տնտեսական հիմնական ցուցանիշները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և 10 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական ոլորտի  կազմակերպությունների զարգացման առանձնահատկությունները շուկայական տնտեսության 

պայմաններում, կազմակերպությունների նյութատեխնիկական, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների 

ձևավորման սկզբունքները, սոցիալական ոլորտի աշխատանքի շուկան: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով:Այդ պարապմունքների 

համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`          14  ժամ 

գործնական աշխատանք`       10  ժամ 

Ուսումնառության արդյունք 2 Ներկայացնել  սոցիալական ոլորտում կազմակերպության, որպես տնտեսվարող սուբյեկտի դերը և նշանակությունը 

Կատարման չափանիշներ 1) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի կազմակերպությունների ձևերը և կազմակերպա իրավական 

կառուցվածքը,  

2) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի կազմակերպությունների ենթակառուցվածքները և դրանց 

ֆինանսական միջոցների ձևավորման սկզբունքները, 

3) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի կազմակերպությունների հիմնական և շրջանառու միջոցները,  

4) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի կազմակերպության աշխատանքային ռեսուրսների, աշխատանքի 

նորմավորման, աշխատավարձի վճարման սկզբունքները, 

5) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի կազմակերպության կողմից իրականացվող շուկայի հետազոտության 

(մարկեթինգի) սկզբունքները,  

6) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի կազմակերպության արտադրական ծախքերի, մատուցվող 

ծառայությունների ինքնարժեքի, ծառայությունների գնագոյացման սկբունքները, 

7) ճիշտ է ներկայացնում սոցիալական ոլորտի կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի 



գնահատման, ծառայությունների մրցունակության, ինչպես նաև կազմակերպության գործունեության 

արդյունավետության գնահատման սկզբունքները և մեթոդները: 

Գնահատման միջոցը Արդյունքի յուրացումը գնահատվելու է հարց ու պատասխանի և  15 հարցից բաղկացած թեստային առաջադրանքի 

միջոցով: 

Ստորև ներկայացվում է ծրագրային մանրամասները. 

սոցիալական ոլորտի կազմակերպությունների ձևերը և կազմակերպաիրավական կառուցվածքը, սոցիալական ոլորտի 

կազմակերպությունների ենթակառուցվածքները և դրանց ֆինանսական միջոցների ձևավորման սկզբունքները, 

սոցիալական ոլորտի կազմակերպությունների հիմնական և շրջանառու միջոցները, սոցիալական ոլորտի 

կազմակերպության աշխատանքային ռեսուրսների, աշխատանքի նորմավորման, աշխատավարձի վճարման 

սկզբունքները, սոցիալական ոլորտի կազմակերպության արտադրական ծախսերի, մատուցվող ծառայությունների 

ինքնարժեքի, ծառայությունների գնագոյացման սկբունքները, կազմակերպության կողմից մատուցվող 

ծառայությունների որակի գնահատման, ծառայությունների մրցունակության, ինչպես նաև կազմակերպության 

գործունեության արդյունավետության գնահատման սկզբունքները և մեթոդները: 

Արդյունքը համարվում է բավարար,եթե առաջադրանքները ճիշտ են կատարվում: 

Մեթոդաբանությունը և 

ռեսուրսները 

Արդյունքի ուսուցումն իրականացվելու է  տեսական և գործնական պարապմունքների միջոցով: Այդ 

պարապմունքների համար նպատակահարմար է օգտագործել, մասնագիտական  գրականություն: 

ՈՒսուցման երաշխավորված 

ժամաքանակը 

տեսական ուսուցում`         14  ժամ 

գործնական աշխատանք`      16  ժամ 



 


