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աշխատածավալը, հիմնավորված կերպով թեթևացվել լսարանային
բեռնվածությունը,
կրճատվել
դասավանդվող
առարկաների
քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքի հնարավորությունները
մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս յուրացնելու և
դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու
համար:
Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման
եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական
շարժունության
(ուսանողական
փոխանակումներ,
ուսումնառության ժամանակահատվածներ օտարերկրյա բուհերում,
կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն)
ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման
գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու
հնարավորությունները:
Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում
մեկնարկած լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է
միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն
Բոլոնիայի գործընթացի պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև
համալսարանում ծրագրային բարձր չափորոշիչների պահպանման
և ուսման որակի բարձրացման նպատակադրությամբ, ինչի
հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտների մասնագիտական
աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի
խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային
համակարգով
ուսումնառության
ներկա
ուղեցույցը
պարունակում
է
ձեզ
համար
օգտակար

ՆԱԽԱԲԱՆ
Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական
համալսարանի գործունեության ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության բովանդակության և ուսման բարձր որակի
ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն համազգային և տարածաշրջանային
դերակատարությամբ կրթական և գիտամշակութային ինքնավար
հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է: Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները պահանջում
են միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագիտական պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության
անընդհատ
կատարելագործում,
բարձրագույն
կրթության
միջազգային
չափանիշներին
դրանց
համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների
գծով մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև
բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման նոր համակարգին անցնելը բխում է Բոլոնիայի
գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական
անցում կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման գործընթացի կենտրոնում ուսանողն է`
իր անհատական կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և
ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի և
անհատական կրթական հետագծերի իրականացման լայն
հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել
է ձեզ առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և
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տեղեկատվություն կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթների,
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նոր կարգի, ձեզ առաջարկվող կրթական
ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և աշխատածավալների,
ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով նախանշված
կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1.

Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական
համալսարանում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման
կրթական ծրագրերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման միասնական կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը,
ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես նաև
եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։
1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող
առանձին տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները,
բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերը։

2.

4.

5.

Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն
կրթության համակարգում և գործում են ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի
կրթական ծրագրերում։
1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ
համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական
նպատակն է։ Այն կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ
ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։
2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ)
կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական
արդյունքը
զուգակցվում
է
համապատասխան
գնահատման
չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով
սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։
Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում
են կրեդիտի շնորհման պահանջները։
3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր,
համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է
տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է`
դրանով
սահմանված
կրթական
արդյունքների
պարտադիր
գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները
1

6.

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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ուսանողին շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին
մասերով։
ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա
ելքային կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից
պահանջվող ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված
բեռնվածքի չափման համընդունելի միավոր է, որը տրվում է
ուսանողին դասընթացով նախանշված կրթական արդյունքների
դրական գնահատումից հետո։
ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում`
մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական
պարապմունքներին,
լաբորատոր
աշխատանքներին
և
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների
կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք
հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի
գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության
աստիճանը, կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում
կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով
նախանշված ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային
չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է
կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը`
քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման
միավորների) հետ միասին,
 ECTS
կրեդիտը
չի
չափում
դասախոսի
ուսումնական
գործունեության (դասավանդման) աշխատածավալը։ Այն չափում է
ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,
 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի
որոշվում
նրա
ստացած
թվանշաններով
(գնահատման
միավորներով),
 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը,
այն չափվում է գնահատականներով։
Կրեդիտային
համակարգը
ուսումնական
գործընթացի
կազմակերպման,
ակադեմիական
կրեդիտների
միջոցով

ուսումնառության
արդյունքների
հաշվառման
(արժևորման),
կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան
որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված
կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից
հետո։
7.

Կրեդիտների

փոխանցման

և

կուտակման

ECTS

թյամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում կրեդիտներով չափված
կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,
բ)

այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների
աստիճանական
կուտակման
գործընթացի
առկայություն, ինչն իրականացվում է ուսանողի անհատական
ուսումնական ծրագրի օգնությամբ։
Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով։

համակարգը

միասնական համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ
ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է
60 ECTS կրեդիտ։ Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն
կրթության տարածքում ուսանողների ձեռք բերած կրթական
արդյունքների չափման, պաշտոնական ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար։
8.

2.2.2.

ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.



 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ
ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է
վաստակի
կրթական
ծրագրով
սահմանված
կրեդիտների
անհրաժեշտ քանակը,

 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման
ենթակա բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական
մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական
աշխատանքներին և այլն,
 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները
բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և
ավարտական պահանջները, դասընթացների ելքային կրթական
արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները և այլն, հրապարակվում են
նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին
և դասախոսներին)։



2.2.3.


2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
2.2.1.

Կրեդիտային
երկուսն են`

համակարգի

հիմնական

կրեդիտների կուտակում.

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.
գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր
բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ,
կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և
այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ
ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք) արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների
փոխադարձ ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների`
ծրագրից
ծրագիր
փոխանցման
(տեղափոխման)
հնարավորություն նույն բուհի ներսում կամ բուհերի միջև`
ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

հիմնական

հատկանիշներն են.
պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած
ուսումնական ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման
հաջորդականությունը
սահմանվում
է
դասընթացների
նախապայմաններով,

գործառույթները



ա) կրեդիտների փոխանցում.
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի)
բոլոր
դասընթացների
և
կրթական
մոդուլների
աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգնու-

ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում
ընդգրկվելու
համար
գրանցման
ընթացակարգերի
առկայություն,



ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,



դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առ-
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կայության դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության
հնարավորություն` ելնելով դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ) դասախոսի նախապատվությունից,


ուսանողի
կողմից
ուսումնառության
ինտենսիվության,
հետևաբար նաև ուսումնառության ծրագրի տևողության
կարգավորման հնարավորություն։

ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում
ուսանողի տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է
1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի։

2.

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային,
արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3.

Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում
է
ուսումնական
պարապմունքներին։
Ուսումնական
գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների
տևողությունը սահմանվում է 16 շաբաթ, բացառությամբ բակալավրի
կրթական ծրագրի 8-րդ կիսամյակի, որի տևողությունը 8 շաբաթ է:

4.

Ուսանողի
շաբաթական
ուսումնական
լրիվ
բեռնվածության
առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական
կրեդիտի։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային
բեռնվածությունը կազմում է 24-30 ժամ2, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրում` 14-18 ժամ3:

6.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում
պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։
Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած
ուսանողը սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ
ուսումնական բեռնվածություն։
Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը
240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ։

7.

8.

Դասընթացները և կրթական մոդուլները

1.

Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ
կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների
հետ միասին։
Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում
են 1 կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։
Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է
որոշակի կիսամյակներում,
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից
ընտրում է ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է
լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

2.

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական
ծրագրերի աշխատածավալը
1.

3.

3.

4.

Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը
ելնում է մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար
ուսանողից
պահանջվող
միջին
աշխատաժամանակի
(լրիվ
ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։
Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի
միջև միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է4,
կախված է նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար,
գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության,
դասավանդման և գնահատման մեթոդներից և այլն։
Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը)
այնպես է պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը,
որպեսզի դրա կատարման համար պահանջվող ժամաքանակը
համապատասխանի
դասընթացին
հատկացված
կրեդիտների
ժամային համարժեքին։
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն
ամբողջական թվերով։

2.

3.

4.

4
2

Առանց ֆիզդաստիարակության պարապմունքների:
3
Առանց լրացական դասընթացների:
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Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ.
ԵՊՀ §Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և
բովանդակությունը¦ փաստաթղթում:

5.

(ՄՈԳ)6 պետք է կազմի առնվազն 12,00։

Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները
2.

5.1. Բակալավրի ծրագիր
1.

2.

3.

Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ
ուսանողը պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջողությամբ
լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար
հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը
(ՄՈԳ)5 պետք է կազմի առնվազն 9,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (ամփոփիչ քննություն,
ավարտական
աշխատանքի
պաշտպանություն)
ընկած
ժամանակահատվածը ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 9,00:
Հակառակ պարագայում, որակավորում ստանալու համար ուսանողը
պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև
սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն
մինչև 36 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացների կրթամասից (այդ թվում` 4 կրեդիտ` կամընտրական
դասընթացների
առաջարկվող
ցանկից),
10
կրեդիտ`

3.

4.

մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից

4.

(ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից) և
առնվազն 20 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ ատեստավորման
ձևերից։
Մնացած առնվազն 174 կրեդիտների բովանդակային կազմը
սահմանվում է՝ ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի
պատրաստման
ծրագրի
ելքային
կրթական
արդյունքներով
սահմանված մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների
ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր մասնագիտության համար
տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 24 կրեդիտ կարող է հատկացվել
տվյալ մասնագիտության շրջանակներում որոշակի ուղղություններով
մասնագիտացում իրականացնելու համար)։

6.

5

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները

1.

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (մագիստրոսական
ատենախոսության պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը
ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 12,00: Հակառակ
պարագայում, որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է
բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված
նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն
առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դասընթացների կրթամասից, և 48
կրեդիտ` հետազոտական կառուցամասից։
Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը սահմանվում
է մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ մագիստրոսի
պատրաստման
ծրագրի
ելքային
կրթական
արդյունքներով
սահմանված մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր ծրագրի համար տրվում է
առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական
դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում
իրականացնելու համար)։

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ
ուսանողը ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ
լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական բեռնվածություն, որի համար
հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը
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ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական
ստուգման և գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի
կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝
ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ
ստուգման
և
գնահատման
օգնությամբ
կազմակերպել
ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց,
խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, ուսումնառության
գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարելավել
դասահաճախումները,
բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման
օգնությամբ ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր`
գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կող-
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մից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և
ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով, բարելավել դասընթացի արդյունարար
գնահատման
հիմնավորվածությունն
ու
արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։
2.

3.

Գիտելիքների գնահատումը
բաղադրիչները.

(ստուգումը)

ներառում

է

մասնագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ
այդ դասընթացների քանակը սահմանափակվում է 3-ով։
1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում
անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2
ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։
ա) Ընթացիկ քննությունները հիմնականում անցկացվում են գրավոր,
իսկ որոշ դեպքերում նաև բանավոր՝ ելնելով դասընթացի
դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև
ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության
բանավոր անցկացումը պահանջում է համապատասխան
հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբ։
բ) Եզրափակիչ քննությունը հիմնականում անցկացվում է բանավոր,
իսկ որոշ դեպքերում նաև գրավոր՝ ելնելով դասընթացի
դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև
ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության
գրավոր
անցկացումը
պահանջում
է
համապատասխան
հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբ:
2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ
հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի
լսարանային
պարապմունքներին
ուսանողի
մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու
դեպքում ուսանողը վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության Գմաս. միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում
բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.

հետևյալ

ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ,
բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով
նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և
յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի
ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ),
գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ
կրթական մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի
մասնակցության
աստիճանի,
ընթացիկ
և
եզրափակիչ
գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի)
արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված
դասընթացների
(ուսումնական
մոդուլների)
աշխատածավալից,
պարապմունքի ձևից, դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով
դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների
և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ
գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ ։

Աղյուսակ 1.

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը
6.2.1.

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Բակալավրի կրթական ծրագրում յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում կարող է ներառվել եզրափակիչ գնահատումով առավելագույնը 4

– 10 –

Մասնակցության աստիճանը (%)

Հատկացվող միավորը

90-ից բարձր
80-90
<80

2
1
0

Աղյուսակ 2.

Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից
ուսանողն ունի 15 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության
աստիճանը կլինի`

 15 
1   x
 32 

Գնահատման բաղադրամասը
Միավորը

100% = (1 – 0,47) x 100% = 53 %: Համաձայն

Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից
ուսանողն ունի 10 ժամ անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա

10 

1 
 x 100% = (1 –
 64  4 

բ)

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի
ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ)
քննությունների արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին
հատկացվում է առավելագույնը 4 միավոր,

գ)

եզրափակիչ քննության արդյունքից
գնահատվել մինչև 10 միավոր։

որը

կարող

է

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը
հաշվարկվում
է
որպես
գնահատման
առանձին
բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր. :
Ըստ այդմ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին
բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն
միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ
միավորներով7).

7

Քընթ.2
4

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Լաբորատոր աշխատանքի ձևեր ունեցող եզրափակիչ գնահատումով
դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը
թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված
լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60% կատարողականի
(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ պարագայում
ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ
քննական ամփոփագրում նրա անվան դիմաց դրվում է «0» միավոր։
4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող
2 ընթացիկ ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով։
Ընթացիկ ստուգման ձևն ընտրում է դասընթացը կազմակերպող
ամբիոնը։
5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի
ստացած
արդյունարար
(կիսամյակային)
գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝
ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի
լսարանային
պարապմունքներին
ուսանողի
մասնակցության
աստիճանից`
Գմաս.,
որը
լիարժեք
իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է վաստակել 2
միավոր։ Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն
աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի,
բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի
ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ ստուգումների
արդյունքներից (Սընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 9 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը
հաշվարկվում
է
որպես
գնահատման
առանձին
բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
3.

0,17) x 100% = 83%: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1 միավոր:

(Քեզր.),

Քընթ.1
4

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1
միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա
վաստակել է համապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ
քննությունից` 8 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը
կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 4 + 8 = 16 ։

աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր:

դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

Գմաս.
2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլը` առնվազն 0,5 է:

Գարդ.= Գմաս. + Սընթ. :

– 11 –

Ըստ այդմ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացն ունի
գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին
բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն
միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ
միավորներով8).

դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում
է ֆակուլտետի դեկանը:
2. Դասընթացից
(ուսումնական
մոդուլից)
ուսանողի
ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի
լսարանային
պարապմունքներին
ուսանողի
մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու
դեպքում ուսանողը վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության Գմաս. միավորը որոշվում է 6.2.1. կետում
բակալավրի կրթական ծրագրի համար նկարագրված եղանակով
(ուսումնառության անհատական ժամանակացույցով սովորող
ուսանողի՝ դասընթացի մասնակցության համար տրվող
միավորների քանակը հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն աշխատանքի կատարողականի հիման վրա),
բ) ուսուցանվող նյութի՝ ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի
ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ)
քննությունների արդյունքներից՝ (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին
հատկացվում է առավելագույնը 4 միավոր,
գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է
գնահատվել մինչև 10 միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը
հաշվարկվում
է
որպես
գնահատման
առանձին
բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`

Աղյուսակ 3.
Գնահատման բաղադրամասը

Գմաս.

Սընթ 1

Սընթ 2

Գարդ.

Միավորը

2

9

9

20

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2 միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 5 և 7 միավորներ, ապա այդ դասընթացի
արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 5 + 7 = 14 ։

6.

Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն
մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալտնտեսագիտական
և
մաթեմատիկական
ու
բնագիտական
կրթամասերի
բաղկացուցիչ
դասընթացների
գնահատումն
իրականացվում է ավանդական եղանակով (ստուգարք կամ 20
միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ քննություն):
Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Ավարտական
աշխատանքը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով՝ 11.1. կետի
6-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան։

Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն
ունի գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման
առանձին
բաղադրամասերի
համար
սահմանված
հնարավոր
առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են
ամբողջ միավորներով).

6.2.2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները
եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են, որոնց գնահատման
կառուցվածքը, սակայն, մի փոքր տարբերվում է բակալավրի կրթական
ծրագրի դասընթացների գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակից:
1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ
քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ)
քննություն։ Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների անցկացման ձևը
8

Աղյուսակ 4.

Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է:

– 12 –

Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս.

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Միավորը

2

4

4

10

20

3.

Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն
ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (բացի
լրացական դասընթացներից) գնահատման համար: Հետազոտական
կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները,
գնահատվում
են
ստուգարքի
ձևով:
Մագիստրոսական
ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով` 11.2.
կետի 7-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան:

հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում`
նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին,
այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
1.

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման
համար կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը,
որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 5.

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա
ուսումնական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը,
հարցաշարերը և ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման
մեթոդներն ու չափանիշները տրամադրվում են ուսանողներին
նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները
կազմում են ֆակուլտետները, և հաստատվում են ուսումնական
աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից։ Քննությունների հաստատված
ժամանակացույցի
մեկ
օրինակը
հանձնվում
է
ուսումնամեթոդական վարչություն:
Ընթացիկ քննությունները և ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 78-րդ և 1516-րդ շաբաթներում (8-րդ
կիսամյակում` 4-րդ և 8-րդ շաբաթներում): Ընթացիկ քննությունների
օրը ուսանողն ազատվում է դասերից։ Ընթացիկ ստուգումներն անց են
կացվում առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին կամ
դասերից հետո՝ ֆակուլտետի դեկանի որոշմամբ:
Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային
քննաշրջաններում` 1720-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 910-րդ
շաբաթներում):
Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած
դասախոսը քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է
դեկանատ։
Բոլոր գրավոր քննությունները և ստուգումները գրանցվում են
ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում, իսկ
գրավոր աշխատանքի ավարտը վավերացվում է դեկանատի կնիքով։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգումների գնահատականը հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական

Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

§Գերազանց¦

13-17

§Լավ¦

8-12

§Բավարար¦

0-7

§Անբավարար¦

0

§Չներկայացած¦

–

§Ստուգված¦
/§Չստուգված¦

Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական
ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ
փակագծերում նշվում է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ`
18 (գերազ.)):
2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր
արդյունարար միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ
չեն տրվում: §Ստուգված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին
վարկանիշային միավորներ9 չեն գրանցվում, հետևապես այն չի
ազդում ուսանողի միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
1.
9
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Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմու-

Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։

2.

3.

թյան ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ
շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ԵՊՀ ֆակուլտետները
յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում
են ակադեմիական տեղեկագիր10, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից
հետո գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները և
կրթական
մոդուլները, վաստակած
կրեդիտները
և
ստացած
արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և
կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած
ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են
նրա ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ շրջանում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից
կամ
տվյալ
ուսումնական
ծրագրի
հետագա
հնարավոր
փոփոխություններից։
Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները
ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային
արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման
տվյալ
ժամանակաhատվածն
ուսանողի
առաջադիմությունն
ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4
քանակական ցուցանիշները11`





4.

Գումարային

կրեդիտը

(Կ)

7.

,

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված
գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային
միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով
(արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶

ìØ ։
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20
15
հնարավորից:

8.

Հաշվառվում

և

ակադեմիական

տեղեկագրում

գրանցվում

են

կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և
արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար)
վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը

6.6. Ուսման առաջադիմությունը

գնահատված է թվային միավորներով.

6.

գնահատականների

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից գնահատվել է
(վաստակել է) համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։

կրթական ծրագրի ավարտական
նպատակով ուսանողի վաստակած

¶ Î   Î ñ » ¹Ç ï
i

արդյունարար

ì Ø   Î ñ » ¹Ç ï
i ¶ ³ñ¹i

գումարային կրեդիտների քանակը,
գնահատված կրեդիտների քանակը,
վարկանիշային միավորները,
միջին որակական գնահատականը։

պահանջները բավարարելու
կրեդիտների գումարն է։
5.

կրեդիտների
և
դրանց
արտադրյալների գումար.

1.

։

Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար

2.

ուսանողի ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է
որպես
առանձին
դասընթացների
(մոդուլների)
գնահատված
10

Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի
համար կցված են սույն կարգին (հավելվածներ 1 և 2):
11
Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը:
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Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝
առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման
ենթակա ։
Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`
ա) կիսամյակում
ունի
30
կրեդիտ
ուսումնական
միջին
բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),

բ)
3.

հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով
սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների12 կրեդիտները։

հիվանդության վերաբերյալ համապատասխան բժշկական տեղեկանքը
ներկայացնում է մինչև բուժման շրջանի ավարտին հաջորդող օրը
ներառյալ։

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի
բավարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և
ռեկտորատի կողմից նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական
պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։

3.

Ընթացիկ
(միջանկյալ)
քննությունների
կամ
ստուգումների
արդյունքների վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվում։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է
տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու
ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին
համապատասխան։

4.

Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը
չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել հիվանդության շրջանի
ավարտից հետո՝ հնգօրյա ժամկետում, դեկանատի կողմից
հաստատված ժամանակացույցով:

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը
համընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի
հետ, իսկ մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև
լրացուցիչ ժամանակ` դասընթացը կրկնելու համար։
Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է
հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ
կարգավիճակից։ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է
նույն կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ:
Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական
առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ,
պետական,
ներբուհական
և
այլ
տեսակի
կրթաթոշակներ
հատկացնելիս) նրանց միջին որակական գնահատականներով։

5.

Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն:

6.

Սահմանվում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) երկու
շրջան, որոնց ընթացքում ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով,
որոնք ձևավորվում են դեկանի հրամանով։

7.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյու-

6.

7.

7.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

1.

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի
չեն առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց
թողնված դասաժամերը, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի
բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները
վերսկսելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.

12

նարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն
ակադեմիական
պարտքերի
մարման
(լուծարքի)
շրջանում
բարձրացնում է իր արդյունարար միավորը մինչև անցողիկ 8ը`վերահանձնելով անհրաժեշտ քանակի ընթացիկ ստուգումներ:
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, ապա այդ դասընթացի
արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 = 4, որը ցածր է նվազագույն
շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման
շրջանում վերահանձնում է մեկ կամ երկու ընթացիկ ստուգումներ (ըստ
անհրաժեշտության), սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող
գերազանցել անհրաժեշտ նվազագույնը` Գարդ.  8:

8.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորի
նվազագույն
8-ի
շեմը
չապահոված
ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է
վերահանձնի
եզրափակիչ
քննությունը`
վերջինիս
համար
սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:

Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի
միայն այն դեպքում, եթե ուսանողը մինչև քննության օրը ներառյալ
հիվանդության մասին գրավոր իրազեկում է դեկանատ, իսկ

Տե°ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։
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14. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող
ուսանողի
կողմից
կիսամյակն
ամբողջությամբ
կրկնելու
անհրաժեշտությունը։

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1
միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա
վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ
քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը
կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8
միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում
վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի
ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է
եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ: Օրինակ, եթե
եզրափակիչ քննության 3 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5, ապա
Գարդ. = 7 + (5 - 3) = 9։

9.

10.

11.

12.

13.

Եթե
մագիստրոսական
ծրագրում
դասընթացի
գնահատման
արդյունարար միավորը գտնվում է 57 միավորի տիրույթում, ապա
թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում բերված
պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն՝ առաջին լուծարքային
շրջանում։ 4 միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական
ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է կրկնել դասընթացը։
Քննաշրջանի ընթացքում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներից
3 և ավելի պարտք ունեցող ուսանողները ազատվում են
համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության
պատճառով։
Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում միևնույն դասընթացից
2 անգամ անբավարար ստացած ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝
անբավարար
ակադեմիական
առաջադիմության
պատճառով։
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած
մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է
տրվում կրկնել դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ դասընթաց
չհանձնած (0-4 միավոր վաստակած) ուսանողը ազատվում է համալսարանից։
Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում
են ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ
կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման
ընդհատման հանգամանքից։
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8.

Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական
կազմակերպման ընթացակարգը

կառուցամասի

1.

Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական
ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է
ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ
նախապես
լրացված
են
ուսումնական
և
հետազոտական
կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և գիտակրթական
մոդուլները` բացառությամբ կամընտրական դասընթացների:

2.

Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ
ուսման տարիների և կիսամյակների` դրանց հատկացված
կրեդիտների հետ միասին։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի
ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրի ձևաթերթը
բերված է հավելված 3-ում։

3.

Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի հետ միասին լրացնում է կամընտրական դասընթացները
ուսումնառության իր անհատական ծրագրում, որն այնուհետև
հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի կողմից և ներկայացվում
դեկանատ:

4.

Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական
դասընթացներին ուսանողների գրանցումն իրականացվում է համապատասխան ֆակուլտետում։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված
լինեն մինչև տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված
վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր
տեսակի գրանցումները դադարեցվում են։

5.

Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում,
ուսանողը կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության իր
անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝ նախապես
ստանալով ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի
համաձայնությունը։
Ուսումնառության
անհատական
ծրագրի
փոփոխությունների ձևաթերթը բերված է հավելված 4-ում։

6.

Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ
չեն ընդգրկվել։
7. Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն (ավելացում) ընտրացանկում,
որի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է.

ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը
ուսումնական
խորհրդատուի
համաձայնությամբ՝
մինչև
պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը,

տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը
բացթողումը ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է ստանա նաև
դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի
համաձայնությունը,

ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել
ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը վարող դասախոսի
համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա
վերջը։
8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ
մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական դասընթացներ։ Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը
համապատասխան հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական
ծրագրի
ղեկավարի
կողմից
և
համաձայնեցվում
մասնագիտացնող ուսումնական ստորաբաժանման հետ։
9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական
ծրագրի ճշտության և ամբողջականության ապահովման համար։
10. Համալսարանն իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված
չեն բավարար թվով ուսանողներ։

9.
1.

2.

3.

զոտական կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների
կազմակերպման ժամանակացույցը)։
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական մոդուլների կատարողականի ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում։ Գիտական սեմինարի, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքի և պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է
մագիստրանտի գիտական ղեկավարը, որը լրացված ատեստավորման
թերթիկը անձամբ հանձնում է դեկանատ։
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի համապատասխան հետազոտական մոդուլից ատեստավորում չստացած ուսանողին
հնարավորություն է տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝ այդ ընթացքում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նախատեսված անավարտ աշխատանքը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ
հետազոտական մոդուլով չատեստավորված ուսանողն ազատվում է
համալսարանից։

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

2.

Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է
ԵՊՀ դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում
տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային
համակարգով ուսումնառության ուղեցույց է։
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում
իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը
ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև
լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) ընդհանուր տեղեկություն Համալսարանի վերաբերյալ` տեսակը և
կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող
կրթական
ծրագրերը,
ուսումնական
գործընթացի
ժամանակացույցը,
ներբուհական
հիմնական
կանոնները
(հատկապես կրեդիտների կուտակման, պաշտոնական ճանաչման
և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,

Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի
կազմակերպման ընթացակարգը

բ)

տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.


Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մագիստրոսական
ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է տրամադրում տվյալ
կիսամյակի հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետա-

– 17 –

ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը,
մուտքի շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և
նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, կրթությունը
շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր



գ)

կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և
գնահատման կարգը, ավարտական ատեստավորման ձևերը,
պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
առանձին
դասընթացի
նկարագրությունը`
դասընթացի
անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը,
դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի
ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված կրթական
արդյունքներով
և
սպասվող
մասնագիտական
և/կամ
փոխանցելի գիտելիքներով ու կարողություններով, դասընթացի
համառոտագիրը
(հակիրճ
բովանդակությունը/թեմաները),
անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման
մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն,

է ղեկավարի կարծիքը, որը ներառում է կատարված աշխատանքի
վերաբերյալ դրական եզրակացություն։

4.

11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը

3.

գ)

Մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից
աշխատանքը գրախոսության ուղարկելու կազմակերպում:

Ուսանողի կողմից բակալավրի ծրագրի ելքային կրթական
արդյունքներին համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և
կարողությունների ձեռքբերումը հաստատվում է ավարտական
աշխատանքի կատարումով և պաշտպանությամբ և ծրագրի ավարտից
հետո կազմակերպվող մասնագիտական ամփոփիչ քննությամբ, որը չի
կրկնում կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական
արդյունքների գնահատումները։

Ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն
ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և
բակալավրի աստիճանի շնորհում։
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը և մասնագիտական
ամփոփիչ քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ
ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

5.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական
ամփոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում
ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։

6.

Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների
հետևյալ չափաքանակները.

11.1. Բակալավրի ծրագիր

2.

Ավարտական
աշխատանքի
նախնական
քննարկում
մասնագիտացնող
ամբիոնում՝
աշխատանքի
հեղինակի
մասնակցությամբ։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա
ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և այն ներկայացնել լրացուցիչ
քննարկման։
Դրական
եզրակացության
դեպքում
մասնագիտացնող ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության:

դ)

ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման
վարձերի զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու
կանոնները, գործող ուսանողական ծառայությունները,
ուսանողներին հասանելի ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլն։

1.

բ)

Աղյուսակ 6.
Թիվ

Ավարտական աշխատանքի թեման և ղեկավարը ընտրվում և հաստատվում են ավարտական ուստարվա առաջին 2 շաբաթվա
ընթացքում, իսկ աշխատանքը կատարվում է ավարտական ուստարվա
ընթացքում։
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման
համար հատկացվում է ուսումնառության վերջին 4 շաբաթը, որոնց
ընթացքում նախատեսվում է.
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Առավելագույն միավորը

Ներկայացման որակը

6

2

Ձևակերպման որակը

6

3

Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը

6

4

Արդիականությունը/նորույթը

2

Ընդամենը`

20

7.

ա) աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) քննարկմանը։ Աշխատանքի հետ ներկայացվում

Չափանիշ

1

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից
ավարտական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են
սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 5 ):

ներառի կատարված
եզրակացություն,

11.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

3.

4.

Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական
արդյունքներին համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և
կարողությունների ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական
ատենախոսության կատարումով և պաշտպանությամբ։
Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը և թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին կիսամյակում:
Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է.

ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում տվյալ մագիստրոսական ծրագրի ատենախոսությունների ղեկավարների
հետ,


գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ
խորհրդատվությունների անցկացում,



մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և գիտական ղեկավարների թեկնածությունների ներկայացում
մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումը։

Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված
ատենախոսական առաջարկի պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման
համար, որն իրականացվում է 2-րդ կիսամյակում։ Ատենախոսական
առաջարկը պետք է պարունակի թեմայի բնագավառում առկա
իրադրության նկարագրությունը, աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ
խնդիրների առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և գրականության ցանկը։
Ատենախոսական աշխատանքի կատարումը շարունակվում է
ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներում։
Մագիստրոսական
ատենախոսության
պաշտպանության
կազմակերպման համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4
շաբաթները, որոնց ընթացքում նախատեսվում է.

աշխատանքի

վերաբերյալ

դրական

բ)

ատենախոսության նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) մագիստրոսական
ծրագրի ղեկավարի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում
մագիստրոսի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա
ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և լրացուցիչ քննարկման
ներկայացնել այն։ Լրացուցիչ քննարկման արդյունքում դրական
եզրակացության դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից ատենախոսությունը երաշխավորվում է պաշտպանության,

գ)

մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին գրախոսության
կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ մասնագիտացնող ամբիոնին (միջամբիոնային
հանձնախմբին) է ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ
գրախոսականը,

դ)

մագիստրոսական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։

5.

Մագիստրոսական
ատենախոսության
պաշտպանությունն
իրականացվում է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից
սահմանված կարգի։

6.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է
աղյուսակ 5-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։

7.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատման ընդհանուր
որակական չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման
միավորների հետևյալ չափաքանակները.

Աղյուսակ 7.
Թիվ

ա) ատենախոսության ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման քննարկմանը
պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջ։ Ատենախոսության հետ
ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է
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Առավելագույն միավորը

1

Արդիականությունը/նորույթը

6

2

Ինքնուրույնության աստիճանը

6

3

Ձևակերպման որակը

4

4

Ներկայացման որակը

4

Ընդամենը`

20

8.

3.

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումները կատարվում են
սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 6 ):

4.

12. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

2.

3.

4.

Այլ բուհերից ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների
խմբի կամ ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ,
ուստարի) տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի
հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS
կրեդիտների փոխանցման կանոնների պահպանմամբ։
Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են
փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ
առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական
կրթական արդյունքները համարժեք են։
Այլ բուհում ԵՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի
(կիսամյակ,
ուստարի)
անցկացման
դեպքում
այդ
ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ
համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, ԵՊՀ-ի և ընդունող բուհի միջև։
Կրեդիտների
փոխանցման
և
ուսանողների
միջբուհական
փոխանակման գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ-ն
նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի գործունեության
հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները
կանոնակարգվում են առանձին կարգով։

Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական
ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների
գծով և հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական
առաջընթացը նրանց ուսումնառության ողջ շրջանում։
Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ
նրանց
համար
պարբերաբար
կազմակերպում
խմբային
և
անհատական
խորհրդատվություններ,
օգնում
դասընթացների
ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման
գործընթացներում։

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`

ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին
և խստորեն հետևել դրա պահանջներին,

կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների
համար սահմանված պահանջները,

կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված
բոլոր դասընթացներին։

2.

Ուսանողն իրավունք ունի`




13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը
1.

2.

Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման
գործընթացում
օժանդակելու
նպատակով
ֆակուլտետները
կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների)
ծառայություն, որում ընդգրկում են մասնագիտության կամ
մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ
մասնագետներ։
Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական
խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` ելնելով տարբեր
կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ֆակուլտետի
դասախոսական ներուժի համադրումից։
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ընտրելու
տվյալ
մասնագիտության
(մասնագիտացման)
ուսուցման համար Համալսարանի կողմից առաջադրվող
կամընտրական
դասընթացներ`
ուսումնական
ծրագրի
պահանջներին համապատասխան,
միջբուհական
փոխանակման
և
(կամ)
ակադեմիական
շարժունության ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության
որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում
(ներառյալ` օտարերկրյա),
փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն
ՀՀ Կառավարության սահմանած կարգի,
ցանկացած
կրթական
աստիճանում
ընդհատելու
կամ
շարունակելու ուսումնառությունը ԵՊՀ-ում՝ համաձայն գործող
կարգի,
հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական
տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական
ծրագրի չավարտված մասի համար,
բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան
որակավորումը
հաստատող
ավարտական
փաստաթղթի

(դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու ՀՀ Կառավարության
որոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի
հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ
Սույն կարգը գործողության մեջ է 2011/12 ուստարվանից` ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված բոլոր ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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ղությունը, որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի համար։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ
ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ
ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 240 կրեդիտի։

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտությունների գծով.
1. «Սոցիոլոգիա»,
2. «Սոցիալական աշխատանք»:

2. Ծրագրի բովանդակությունը

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը

2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
կրթամաս

Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական
կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և
հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ
մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը բերված է ստորև.

Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ)
կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և
կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է
համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

36

12

32
4

10
2

10

5

8
2

4
1

Ընդհանուր մասնագիտական

142

33

կուրսային աշխատանքներ

4

2

24

6

1401/B02

28
240

6
62

1703/B01
1703/B02
1703/B03
1602/B01
1602/B02
1602/B03
1608/B01

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Պարտադիր
Կամընտրական
Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

Պարտադիր
Կամընտրական

Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ
Կրթական այլ մոդուլներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ
հետևյալ մոդուլ-դասընթացները.
Թվանիշ

1401/B01

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում ըստ
ուսումնական տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.
1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

1608/B02

Մոդուլ-դասընթաց

Հայոց լեզու և գրականություն-1
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Ռուսաց լեզու-1
Ռուսաց լեզու-2
Ռուսաց լեզու-3
Անգլերեն լեզու-114
Անգլերեն լեզու-2
Անգլերեն լեզու-3
Ֆրանսերեն լեզու-115
Ֆրանսերեն լեզու-2

13

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք

2

32 (8/24/0)

2

քննություն

4
4
4
4
4
4
4
4

64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)

1
2
3
1
2
3
1
2

ստուգարք
ստուգարք
քննություն
ստուգարք
ստուգարք
քննություն
ստուգարք
ստուգարք

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

14

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևո-

15
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Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն

1608/B03

Ֆրանսերեն լեզու-3

4

64 (0/64/0)

3

քննություն

1604/B02
1604/B02
1604/B03

Գերմաներեն լեզու-1
Գերմաներեն լեզու-2
Գերմաներեն լեզու-3
Փիլիսոփայության հիմունքներ

4
4
4

64 (0/64/0)
64 (0/64/0)
64 (0/64/0)

1
2
3

ստուգարք
ստուգարք
քննություն

4

64 (48/16/0)

3

քննություն

Ֆիզդաստիարակություն

–

128 (0/128/0)

1,2,3,4

ստուգարք

1301/B01
0001/B01

2301/B01 Համակարգչից
հմտություններ

Մոդուլ-դասընթաց

1001/B01

Տնտեսագիտություն

1202/B01

Քաղաքագիտություն

1901/B01

Իրավագիտություն

1107/B01

Մշակութաբանություն

2101/B01

Կրոնների պատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

32 (32/0/0)

3

Գնահատման ձևը

32 (32/0/0)

3

32 (24/8/0)

0002/B02 Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին
բուժօգնություն

2

32 (8/24/0)

0708/B01 Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

32 (32/0/0)

Թվանիշ

0105/B01

ստուգարք

ստուգարք

1

ստուգարք

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

32 (32/0/0)

2
ստուգարք

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը
նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն
իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։ Դրա բովանդակությունը,
դասընթացների կազմը և դրանց կրեդիտատարությունը առանձին
մասնագիտությունների համար բերված են ստորև.

Ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ)
կրթամասը նույնպես ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝
պարտադիր և կամընտրական։

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ

1. «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություն

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված
բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ
հետևյալ մոդուլները.

Թվանիշ
2203/B01

Կրեդիտ

ստուգարք

Մաթեմատիկայի հիմունքներ

Բնագիտության ժամանակա0404/B01 կից կոնցեպցիաներ

ստուգարք

2.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական
կրթամաս

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

ստուգարք

5

Կրեդիտ

Մոդուլ-դասընթաց

ստուգարք
ստուգարք

2

2

պաշտ-

1

ԸՄԲ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն
ունի ընտրելու մեկը.

ստուգարք
2

32 (8/24/0)

ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն
ունի ընտրելու երկուսը.
Թվանիշ

2

0002/B01 Քաղաքացիական
պանություն

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ

օգտվելու

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Մոդուլ-դասընթաց
Սոցիոլոգիայի
հիմունքներ

1301/B02 Տրամաբանություն
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Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատդիտ
ամ(դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը
4

64 (32/32/0)

1

քննություն

2

32 (16/16/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ

2203/B03
2202/B04
2202/B05
2203/B06
2203/B07
2203/B08

2202/B09
2203/B10
2203/B11
2203/B12
2202/B13
2203/B14
2202/B15
2202/B16
2202/B17

Սոցիալական
մարդաբանություն
Սոցիալական հոգեբանություն
Սոցիալական վիճակագրություն և ժողովրդագրություն
Սոցիոլոգիայի
պատմություն
Պատմական
սոցիոլոգիա
Արևմտյան
սոցիոլոգիայի քրեստոմատիա
Քանակական
մեթոդները սոցիոլոգիայում
Սոցիոլոգիական
տեսություններ
19-րդ դարի հայ
սոցիոլոգիայի մտքի
պատմություն
Հայ սոցիոլոգիան 20-րդ
դարում
Սոցիոլոգիական
հետազոտության
որակական մեթոդներ
Անձի սոցիոլոգիա
Իրավունքի
սոցիոլոգիա
Ընտրանքի տեսություն
և մեթոդներ
Սոցիոլոգիական
պրակտիկում - 1

2203/B18 Կրոնի սոցիոլոգիա

4

64 (32/32/0)

1

քննություն

4

64 (32/32/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (32/32/0)

2

քննություն

հետ կապերի հիմունքներ և պրակտիկում
Սոցիոլոգիական
2203/B22
պրակտիկում - 2
Տնտեսական
2203/B23
սոցիոլոգիա

4

48 (0/48/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

4

48 (24/24/0)

6

քննություն

2202/B24 ԶԼՄ սոցիոլոգիա

4

72 (40/32/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

4

48 (24/24/0)

6

քննություն

8

96 (0/96/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

6

64 (32/32/0)

7

քննություն

6

96 (48/48/0)

7

քննություն

4

64 (32/32/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

4

48 (24/24/0)

7

քննություն

6

96 (48/48/0)

2

քննություն

6

96 (48/48/0)

2

ընթացիկ
ստուգումներ

2202/B25

4

64(32/32/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

2202/B26

4

64 (32/32/0)

3

քննություն

2202/B27
2203/B28

6
4
4

64 (32/32/0)
64 (32/32/0)
48 (24/24/0)

3
3
4

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ

2202/B31

քննություն

5

72 (40/32/0)

4

քննություն

3

48 (24/24/0)

4

3

48 (24/24/0)

4

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ

4

48 (24/24/0)

4

3

48 (0/48/0)

4

2

24 (16/8/0)

4

64 (48/16/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

96(48/48/0)

5

քննություն

64 (24/40/0)

5

քննություն

2202/B19 Կոնֆլիկտաբանություն 6
Չափումների
տեսություն և սոցիոլո2202/B20
6
գիական
ինֆորմացիայի որակը
2202/B21 Հասարակայնության
6

2202/B29

Կազմակերպական
կառավարում
Սոցիոլոգիական
պրակտիկում - 3
Կրթության
սոցիոլոգիա
Քաղաքական
սոցիոլոգիա
Սոցիալական աշխատանք և սոցիալական
վարչարարություն
Աշխատանքի
սոցիոլոգիա

2202/B30

Միջին մակարդակի
տեսություններ

4

48 (24/24/0)

8

քննություն

2203/B32

Մարկետինգային
հետազոտություններ

4

48 (24/24/0)

8

քննություն

3. «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Սոցիալական աշխատանքի
սոցիոլոգիական հիմքերը
Սոցիալական աշխատանքի
2201/B02
պատմություն

6

96 (64/32/0)

1

քննություն

4

64(48/16/0)

1

քննություն

Սոցիալական աշխատանքի
էթիկական հիմքերը
Ժողովրդագրություն և սոցի2201/B04
ալական վիճակագրություն

2

32(24/8/0)

1

2

32(24/8/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

Թվանիշ

քննություն

Մոդուլ-դասընթաց

2201/B01

2201/B03
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Գնահատման
ձևը

2201/B05
1306/B06
2201/B07
2201/B08
2201/B09
2201/B10
2201/B11
2201/B12
2201/B13
2201/B14
2201/B15
2201/B16
2201/B17
2201/B18
2201/B19
2201/B20
2201/B21
2201/B22
2201/B23
2201/B24
2201/B25
2201/B26

Սոցիալական աշխատանքի
հիմունքներ
Սոցիալական աշխատանքի
հոգեբանական հիմքերը
Սոցիալական աշխատանքի
իրավական հիմքերը
Սոցիալական աշխատանքի
մեթոդներ
Սոցիալական աշխատանքի
տեխնոլոգիաներ
Հետազոտության մեթոդները
սոցիալական աշխատանքում
Ինստիտուցիոնալ սոցիալական աշխատանք-1
Սոցիալական աշխատանքի
մոդելներ
Սոցիալական աշխատանք
երեխաների հետ
Սոցիալական աշխատանքի
պրակտիկում -1
Հասարակայնության հետ
կապերի հիմունքներ
Սոցիալական դեպքի կառավարում
Սոցիալական աշխատանքի
պրակտիկում -2
Սոցիալական աշխատանք
խոցելի խմբերի հետ
Սոցիալական վերահսկողություն և շեղվող վարք
Սոցիալական աշխատանք
իրավախախտների հետ
Սոցիալական քաղաքականության հիմունքներ
Սոցիալական կառավարում
Սոցիալական աշխատանքի
տնտեսագիտություն
Սոցիալական պաշտպանության համակարգը
Հայաստանում
Սոցիալական տեսություններ
Սոցիալական աշխատանքի

6

96 (64/32/0)

2

քննություն

6

96(64/32/0)

2

քննություն

4

64(48/16/0)

2

քննություն

5

64(48/16/0)

3

քննություն

6

96(64/32/0)

3

քննություն

7

96(64/32/0)

3

քննություն

6

64(48/16/0)

4

քննություն

6

64(48/16/0)

4

քննություն

96(48/480)

4

քննություն

2

32(0/32/0)

4

6

32(48/16/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

8

պրակտիկում -3
Մարդու վարքը սոցիալական
2201/B27
միջավայրում
Սուպերվիզիան
2201/B28
սոցիալական աշխատանքում

64(48/16/0)

6

32(0/32/0)

4

6

96 (48/16/0)

4

3

32(24/8/0)

6

3

32(24/8/0)

6

6

64(48/16/0)

7

6
4

64 (48/16/0)
64 (48/16/0)

7
7

5

64(40/24/0)

4

64(40/24/0)
32(0/32/0)

4
2

3

32(24/8/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը պայմանավորված է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների
առավել խորը ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի նպատակներից և
խնդիրներից։
ՀՄԴ
կրթամասով
նախատեսվող
ուսումնական
աշխատածավալը «Սոցիոլոգիա» մասնագիտության համար կազմում է 12
կրեդիտ։

1. «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություն
ա. «Հատուկ սոցիոլոգիական Տեսություններ» մասնագիտացում

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

2202/B34
2203/B35
2202/B36

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

2202/B37
2203/B38

Մոդուլ-դասընթաց

Ցեղասպանության տեսություններ
Մշակույթ և
քաղաքակրթություն
Տնտեսական կոնֆլիկներ
Կոնֆլիկտի սոցիոլոգիա
Քաղաքական
կոնֆլիկտներ
Պատերազմը
միջազգային
հարաբերություններում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

4

64 (32/32/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (32/32/0)

5

քննություն

4
4

48 (24/24/0)
48 (24/24/0)

6
6

քննություն
քննություն

4

64 (32/32/0)

7

քննություն

4

48 (24/24/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

բ. «Կոնֆլիկտաբանություն» մասնագիտացում

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

Թվանիշ

2202/B39
5
2

7

2.4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս

2202/B33
2

32(24/8/0)

Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների
կատարում, որոնց արդյունքների ստուգումը իրականացվում է
տարբերակված գնահատման եղանակով (թվանշանով)։

Թվանիշ

6

3

ստուգումներ
քննություն

2202/B40
2202/B41

քննություն
ընթացիկ
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Մոդուլ-դասընթաց

Ռազմական սոցիոլոգիա
Գովազդի սոցիոլոգիա
Կազմակերպությունների

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

4

64 (32/32/0)

5

4
4

64 (32/32/0)
48 (24/24/0)

5
6

Գնահատման ձևը

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
քննություն

սոցիոլոգիա
Արհավիքի սոցիոլոգիա
4
48 (24/24/0)
6
Առողջապահության
4
64 (32/32/0)
7
2202/B43
սոցիոլոգիա
Տեսությունը և
մեթոդաբանությունը ոչ
4
48 (24/24/0)
8
2202/B44 արևմտյան
հասարակությունների
ուսումնասիրությունում
գ. «Սոցիալական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտացում
2202/B42

Թվանիշ

2201/B1
2201/B2
2201/B3
2201/B4
2201/B5
2201/B6

Մոդուլ-դասընթաց

PR քրեստոմատիա
Սոցիալական
տեխնոլոգիաներ
ԶԼՄ Սոցիոլոգիա
Սոցիալական գովազդ
Իմիջի ձևավորման
տեխնոլոգիաներ
Բրենդինգի
հիմունքներ

քննություն

2201/B6
ընթացիկ
ստուգումներ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

6

64 (48/16/0)

5

քննություն

6

64 (48/16/0)

5

քննություն

32(24/8/0)

6

2

32 (24/8/0)

7

4

32(24/8/0)

8

3

48 (32/16/0)

8

2201/B1

2201/B2

2201/B3

2201/B4

Մոդուլ-դասընթաց

Ընտանեկան
սոցիալական
աշխատանքի
հիմունքներ
Կոնֆլիկտաբանության
տեսություն և պրակտիկա
Ինստիտուցիոնալ սոցիալական աշխատանք -2
Մարդու
իրավունքները և
սոցիալական աշխա-

Կրեդիտ

6

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

64 (48/16/0)

Կիսամյակ

5

32 (24/8/0)

8

քննություն

3

48 (32/16/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

2.5.Կրթական այլ մոդուլներ

1. «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություն

Գնահատման ձևը
Մոդուլ

Կուրսային աշխատանք
Պրակտիկա 1 (ուսումնական)
Պրակտիկա 2 (արտադրական)
Կուրսային աշխատանք
Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն
Ավարտական աշխատանք

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

Գնահատման ձևը

քննություն

6

64 (48/16/0)

5

քննություն

3

32 (0/0/32)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

2

32 (0/0/32)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

2
4
4
2
4
12

4
4
6
6
8
8

Գնահատման
ձևը

քննություն
ստուգարք
ստուգարք
քննություն
քննություն
քննություն

2.«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտություն

քննություն

գ. «Ընտանիքի և երեխաների սոցիալական պաշտպանություն»
մասնագիտացում
Թվանիշ

4

Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային
արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.

Կրեդիտ

3

2201/B5

քննություն

տանքը
Սոցիալական
խորհրդատվության
հիմունքներ
Մաևդոը կյանքի
փուլերը
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Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Պրակտիկա 1
Պրակտիկա 2

6
6

4
5

ստուգարք
ստուգարք

Պրակտիկա 3

6

6

ստուգարք

Պրակտիկա 4
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

3

7

ստուգարք

4

8

քննություն

12

8

քննություն

Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

կան և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական
հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը,
ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և
պարունակում
է
ամփոփ
տեղեկատվություն
ինչպես
առանձին
մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց
բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն
ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող
որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային
կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և
կրեդիտների կառուցվածքը, ավարտական պահանջները և
ատեստավորման
ձևերը,
պրակտիկաների
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ
նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը,
ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները
(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ
պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված
ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական
և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ
բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու
չափանիշները։

2.

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային
առանձնահատկությունները.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը, կկարողանա գրական հայերենով շարադրել մտքերը,
գործնականում կկիրառի լեզվաոճական հնարները.
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք
հայտնի ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի
մասին։ Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա 3` Շեշտ, վանկ,
տողադարձ, հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։
Թեմա 4` Բառագիտություն. բառերի ձևիմաստային խմբերը։ Թեմա 6`
Բառապաշար, դասակարգման սկզբունքներ, մասնագիտական բառապաշար, տերմիններ։ Հայերենի բառակազմական միջոցները։ Թեմա 7`
Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 8` 5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 9` Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական
երկերի վերլուծություն։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության
դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման
վրա:

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
դասընթացներ

1401/B02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, քննություն

2.1. Պարտադիր դասընթացներ
1401/B01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական
և
շարահյուսական
համակարգերը,
ձևաբանական
և
շարահյուսական
ոճագիտության
հիմնական
հասկացությունները,
ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունա-
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
ժամանակակից
հայերենի
ձևաբանական
և
շարահյուսական առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա
ճիշտ
գործածել
քերականական
ձևերը,
գործնականում կկիրառի ձևաբանական և շարահյուսական
լեզվաոճական հնարները, կկարողանա վարել երկխոսություն և
բանավեճ,
3. կծանոթանա հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք
հայտնի ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական և ճանաչողական բնույթի տեքստ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 2`
Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը: Թեմա 3` Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական միավորները /բառ, ձևույթ/, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը: Թեմա 4` Շարահյուսություն.
Շարահյուսական
միավորները
/
բառակապակցություն,
պարզ
նախադասություն/,
նախադասության
գլխավոր
անդամները,
նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման
ուղղվածության:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2`
Ժամանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3`
Ժամանակակից հայերենի չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4`
Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և եղանակներ։ Թեմա 5` Պարզ
նախադասություն։ Թեմա 6` Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և
դերբայական դարձված։ Թեմա 7` Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ Թեմա 8`
Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9` Ձևաբանական և
շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10` Ճարտասանական հմտություններ. բանավեճի արվեստ, երկխոսության վարում և կառավարում։
Թեմա 11` Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ
գրականությունը: Թեմա 12` Հայ նորագույն գրականություն: Գրական
երկերի վերլուծություն։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության
դրական արդյունքի դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից,
որոնցից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: Առաջին երկու
հարցերը հայոց լեզվին վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ
գրականությանը վերաբերող հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:

1703/B02. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր
խոսքի կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի
տիրապետումը`
հաղորդակցվելու
համար
լեզվական
տարբեր
ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռոõսաց լեզվի ոõղղագրության հիմնական սկզբունքները և
կանոնները,
2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմիններին,
3. կտիրապետի
մասնագիտական
տեքստին
հատուկ
շարահյուսական կառուցվածքներին,
4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ,

1703/B01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց
լեզվի համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության
կառուցման ունակությունները` հաղորդակցվելու համար լեզվական
տարբեր ոլորտներում:
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5.

կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից
ռուսերեն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակարգումը:
Թեմա 2` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը: Բառակազմություն. բառի ձևականական կազմը: Թեմա 3` Շարահյուսություն.
Միակազմ նախադասություն, միակազմ նախադասության դասակարգումը:
Բարդ նախադասություն, դասակարգումները: Թեմա 4` Ուղղագրություն.
Ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5`
Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինային
համակարգը,
մասնագիտական
տեքստին
բնորոշ
շարահյուսական կառուցվածքները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:

1602/B02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն
(Professional English) հումանիտար և սոցիոլոգիական գիտություների
ֆակուլտետներում, ինչ պես նաև տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում
ըստ
անցումային
ժամանակաշրջանի
առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել անգլերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական
ոլորտին առնչվող գրականությունը:

1602/B01. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և
կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի
հիմնական բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3`
Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական անգլերեն
(Professional English) հումանիտար և սոցիալական գիտություննների
ֆակուլտետներում, (ուսանողները հանձնել են անգլերեն լեզվի ընդունելության քննություն), ինչպես նաև ընդհանուր անգլերեն (General English)
տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ (ուսանողները
չեն հանձնել անգլերեն լեզվից ընդունելության քննություն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի անգլերենի քերականության հիմնական դրույթներին
և բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական անգլերենի գրավոր և բանավոր
խոսքի հիմունքներին:

1604/B01. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց
նախնական գիտելիքները գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության,
քերականության և բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով
ստեղծել անհրաժեշտ հիմք` լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի
համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.

Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Անգլերեն
լեզվով
մասնագիտական
ընթերցանության
հմտությունների ձևավորում: Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության
տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա
3` Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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1.

կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական
առանձնա-հատկությունները,
2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար
անհրաժեշտ նվազագույն բառապաշարին,
3. կյուրացնի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական
նյութը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և
գրություն:
Հնչյունաբանական
տառադարձություն:
Գերմաներենի
ձայնավորական
և
բաղաձայնական
համակարգերը:
Թեմա
2`
Քերականական
կարգեր,
դրանց
արտահայտման
միջոցները
գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի ձևաբանական և
քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը:
Հոլովների
նշանակությունը
և
գործածությունը:
Համեմատության
աստիճանների կարգ: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: Թեմա 3` Պարզ նախադասություն, դրա
շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4` Թեմատիկ
բառապաշարը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ
մասնագիտությունը»,
«Համալսարան»,
«Իմ
հանգստյան
օրը»,
«Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի
հիման վրա:

վերաբերում է մասնագիտական ոլորտին,
կվարի
երկխոսություններ,
կկատարի
համապատասխան
տեքստերի վերարտադրություն և կգրի փոխադրություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները:
Հոգնակի թվի կազմության վրա հիմնված տիպերը: Անհոգնական և
անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և
գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2`
Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը:
Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և անանցողական, երկսեռ
բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3` Նախադասությունների
դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավորյալ
նախադասություններ: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ:
Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն»,
«Իմ
զբաղմունքը»,
«Իմ
ուսումը»,
«Հայաստանի
պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:

1604/B02. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français professionnel) հումանիտար և սոցիալական գիտությունների
ֆակուլտետներում, (ուսանողները հանձնել են ֆրանսերեն լեզվի
ընդունելության քննություն), ինչպես նաև ընդհանուր ֆրանսերեն (Français
général) տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում, որտեղ
(ուսանողները չեն հանձնել ֆրանսերեն լեզվից ընդունելության քննություն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի
ֆրանսերենի
քերականության
հիմնական
դրույթներին և բառային ֆոնդին,
2. կծանոթանա մասնագիտական ֆրանսերենի գրավոր և բանավոր
խոսքի հիմունքներին:

3.

1605/B01. Ֆրանսերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին
փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ
բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան
երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. գործնականում կկիրառի գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում,
2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը

Բովանդակությունը.
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Թեմա

1` Ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության
հմտությունների ձևավորում: Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության
տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա
3` Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի
հիման վրա:

և ազատ օգտվելը մասնագիտական գրականությունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական
համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական
տեքստեր,
3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական
թեմաներով,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստեր տարբեր
բարդության:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ
շարահյուսական կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի
կառուցման միջոցներ` բառային, ձևաբանական և շարահյուսական: Թեմա
2` Ուղղագրություն. Ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3`
Մասնագիտական տեքստի թարգմանություն, գիտական տեքստի թարգմանության տեսության հիմնական խնդիրներ: Թեմա 4` Գիտական
զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների կառուցման հիմնական
սկզբունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական
միավոր, 3-րդ հարցը /մասնագիտական տեքստի թարգմանություն
հայերենից ռուսերեն/` 8 միավոր:

1605/B02. Ֆրանսերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français
professionnel)
հումանիտար
և
սոց.
գիտություների
ֆակուլտետներում, ինչպես նաև տեխնիկական և բնագիտական
ֆակուլտետներում
ըստ
անցումային
ժամանակաշրջանի
առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ձեռք կբերի ունակություն ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզվով
մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական
ոլորտին առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և
կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի
հիմնական բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3`
Մասնագիտական գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման
վրա:

1602/B03. Անգլերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
3–րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական
անգլերեն (Professional English) յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական
բովանդակության տիրույթում:

1703/B03. Ռուսաց լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, քննություն

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության

Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է`
զարգացնելով
ուսանողի
լեզվային
հմտությունները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին
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համար

պահանջվող

2.

հիմնական մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական
ոլորտին առնչվող թեմաներով:

կացուցիչ:
Բարդ
ստորադասական
նախադասությունների
բոլոր
տեսակները:
Ուղղակի
և
անուղղակի
խոսք
պարունակող
նախադասություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել
ծանոթ մասնագիտական տեքստը: Երրորդ առաջադրանքն է` խոսել
մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2`
Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել
ծանոթ մասնագիտական տեքստը: Երրորդ առաջադրանքն է` խոսել
մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:

1605/B03. Ֆրանսերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
3–րդ կիսամյակ, քննություն

1604/B03. Գերմաներեն լեզու-3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, քննություն

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական
ֆրանսերեն
(Français
professionnel)
յուրաքանչյուր
ֆակուլտետի
առարկայական բովանդակության տիրույթում:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր
կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և
ապահովել անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական
գործունեության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարդալ, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես
ընդհանուր հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ
մասնագիտական բնույթի տեքստեր: Այստեղ նկատի է առնվում
նաև
ուսանողի
հաղորդակցական
կարողությունների
զարգացումը` երկխոսությունների, պատումների և հարցադրումների նյութի վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր
ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի
բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Թեմա 2` Հրամայական
եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ,
եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները: Թեմա 3` Բայական և
անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակները: Պատճառի, նպատակի,
պայմանի պարագաների արտահայտության միջոցները: Ընդարձակ հատ-

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող
հիմնական մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական
ոլորտին առնչվող թեմաներով:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1`Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը
մասնագիտական թեմայով: Երկրորդ առաջադրանքն է` մեկնաբանել
ծանոթ մասնագիտական տեքստը: Երրորդ առաջադրանքն է` խոսել
մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:

1106/B01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական
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պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք

1.
2.

Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել
ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը,
Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր
ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական անցյալի
նկատմամբ` շեշտը դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ
ամենայնի լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց
պատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայաստանը հնագույն շրջանում: Թեմա 2` Հայաստանի հին
շրջանի պատմությունը. Ուրարտու, Երվանդունիների թագավորությունը:
Արտաշեսյանների թագավորությունը: Արշակունիների թագավորությունը
Հայաստանում 2-3-րդ: Թեմա 3` Հայաստանը վաղ միջնադարում: Թեմա 4`
Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ
միջնադարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախա-պես տրամադրված հարցաշարից:

3.

ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման
կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3րդ հանրապետությունների պատմությունը և դասեր քաղել
անցյալի սխալներից,
կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության
հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգայինազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թվ. 20-րդ սկիզբ):
Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական
կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված
պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն
Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917թ.
փետրվարյան
հեղափոխության
շրջանում:
Հոկտեմբերյան
հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը
1918-1920թթ.։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6`
Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց` 7, 7, 6 միավոր արժեքով:

1301/B01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, քննություն

1106//B02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական
պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, քննություն

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հիմնարար գիտությունների տվյալների փիլիսոփայական
մեկնաբանությունների
միջոցով
աջակցել
ուսանողի
համակարգված աշխարհայացքի, քաղաքակրթական զարգացումների արդի
միտումների և այդ համատեքստում ազգային մրցունակ համակարգի
մասին մասնագիտական պատկերացումների ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աշխարհի և նրանում մարդու տեղի ու դերի մասին փիլի-

Նպատակը.
Դասընթացի երկրորդ մասի դասավանդումը նպատակ ունի ուսանողին
մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը: Դասավանդման
ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և
Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության
վերլուծության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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3.

սոփայական հայեցակարգերի ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի,
ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմանազատման փիլիսոփայական
մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել
արդի
քաղաքակրթական,
քաղաքական
մշակութային
և
մարդաբանական
պատկերացումների,
տեխնածին
քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի տնտեսագիտության հիմունքները,
2. պատկերացում կունենա տնտեսության շուկայական համակարգի
կենսագործունեության,
հիմնական
հասկացությունների,
զարգացման
օրինաչափությունների
և
ձեռնարկարություն
ծավալելու պայմանների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական զարգացման ընդհանուր խնդիրները. Տնտեսագիտության առարկան: Թեմա 2` Տնտեսության շուկայական համակարգը.
եկամտի և արդյունքի շրջապտույտը: Թեմա 3` Անհատական շուկաների
վերլուծությունը, պահանջարկ և առաջարկ: Թեմա 4` Սպառողի վարքի
տեսություն: Թեմա 5` Արտադրության ծախքերը: Թեմա 6` Շուկայի
կառուցվածքը և գնի ու արտադրության ծավալի որոշումը: Թեմա 7`
Ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների տիպերը և տեսակները:
Թեմա 8` Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 9` Մակրոտնտեսական
կայունությունը և տատանումները: Թեմա 10` Փողը և բանկային համակարգը. դրամավարկային քաղաքականությունը: Թեմա 11` Պետական բյուջեն և ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 12` Միջազգային տնտե-սական
գործակցությունը:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Փիլիսոփայությունը հոգևոր մշակույթի համակարգում: Փիլիսոփայության առարկան և գործառույթները: Թեմա 2` Քաղաքակրթության
զարգացման պատմափիլիսոփայական ակնարկ: Թեմա 3` Կեցության
փիլիսոփայական ըմբռնումը: Մարդկային կեցության առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Հոգեկանի ծագման հիմնահարցը: Թեմա 5`
Աշխարհի ճանաչողության հիմնահարցը: Թեմա 6` Մարդու փիլիսոփայական ըմբռնումը: Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 7`
Հասարակության փիլիսոփայական ըմբռնումը: Պատմության իմաստը:
Թեմա 8` Սոցիալական կյանքի հիմնական ոլորտները: Թեմա 9` Հասարակության հոգևոր կյանքը: Հոգևոր մշակույթ և քաղաքակրթություն: Թեմա 10` Հասարակական առաջադիմությունը և մարդկության ապագան:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Կիսամյակի ընթացքում անցկացվում է երկու լսարանային ստուգողական
աշխատանք, որոնցից դրական գնահատականներ ստանալու դեպքում
ուսանողը համարվում է ստուգարքը հանձնած:
Ստուգողական աշխատանքների արդյունքներով ստուգարքը չհանձնած
ուսանողների համար դասընթացի ավարտին կազմակերպվում է բանավոր
հարցում` 4 հարց պարունակող հարցատոմսերով:

2.2. Կամընտրական դասընթացներ
1202/B01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք

1001/B01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության
ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական
կատեգորիաների
ու
քաղաքագիտության
ուսումնասիրության
առարկայական տիրույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական
իրականության վերլուծության պրակտիկ հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.

Նպատակը.
Ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ մարդկանց բարեկեցության
բնույթի և պատճառների, շուկայական տնտեսության զարգացման
օրինաչափությունների, հիմնախնդիրների, դրանց հնարավոր լուծումների,
ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեության մասին, ինչը կնպաստի
նաև ռացիոնալ տնտեսական վարքագծի ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
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կստանա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության
տեսական և կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում կկազմի քաղաքագիտության առարկայական
տիրույթի ու մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու
բավարար ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության
հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Թեմա 2՝ Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության էությունն ու կառուցվածքը։ Թեմա 4՝ Հասարակության քաղաքական
համակարգը։ Թեմա 5՝ Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի
գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 6՝ Քաղաքական կուսակցությունները և
կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 7՝ Ընտրություններ և ընտրական
համակարգեր: Թեմա 8՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա
9`Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում է
4 հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի
դեպքում ստուգարքը համարվում է հանձնված:

ունակություններ և հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2` Իրավունք: Թեմա 3`
Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։
Թեմա 4` Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5` Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6`
Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7`
Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա 8-9`
Սահմանադրական իրավունքը: Թեմա 10`Դատական իշխանություն և
դատական համակարգ: Թեմա 11-16`Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա
17`Աշխատանքային իրավունք: Թեմա 18` Ընտանեկան իրավունք: Թեմա
19` Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20` Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23`
Դատավարական իրավունք: Թեմա 24` Միջազգային իրավունք։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց
(նախապես տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական
պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:

1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ,
արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների,
երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ
ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր
բնութագրերի և ներկա գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ «մշակույթ»
հասկացության
ամենատարածված
սահմանումների
և
տեսությունների մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական
օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ
մշակույթների
պատմական
զարգացումների
օրինաչափությունների վերաբերյալ:

1901/B01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական
գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը,
ինչպես նաև իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
պետության
և
իրավունքի
մասին
հիմնական
սկզբունքները, հայեցակարգերը,
2. կիմանա
օրենսդրության
առանձին
ճյուղերի
իրավական
կարգավորման հիմունքները,
3. կյուրացնի կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
4. ձեռք
կբերի
գիտելիքները
գործնականում
կիրառելու
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Թեմա 1` Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2` Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3`

Բովանդակությունը.

Թեմա 1`Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության,
ծագման և զարգացման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 2` Մշակույթի
կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
Մշակութային գործընթացներ: Թեմա 3`Մշակույթը «անհատ», «բնություն»,
«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում: Թեմա 4` Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:

Բուդդայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական
ուղղությունները: Թեմա 4` Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և
պաշտամունքը: Աստվածաշունչ: Թեմա 5`Արդի կրոնական միավորումներն
ու համայնքները: Թեմա 6` Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV
դարերում: Թեմա 7` Հայ Առաքելական եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8`
Հայ Առաքելական եկեղեցին X-XIV դարերում: Թեմա 9` Հայ Առաքելական
եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա 10` Հայ Առաքելական եկեղեցին XIXXX դարերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարով:

2101/B01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք

3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր
գիտելիքներ ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական
տարատեսակ
ուղղությունների,
դրանց
դավանաբանական
ու
պաշտամունքային
առանձնահատկությունների,
Հայ
Առաքելական
եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի, արդի կրոնական ներփակ
հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ:

2301/B01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ
համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն
ապահովման մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր
համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի
հիմնական սկզբունքները,
2. կիմանա,
թե
ինչ
է
օպերացիոն
համակարգը,
բազմախնդրայնությունը, որոնք են տեքստային և գրաֆիկական
խմբագիրների աշխատանքների սկզբունքների տարբերությունը,
Windows օպերացիոն համակարգի և Word, Excel, PowerPoint
ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ
դավանաբանական,
պաշտամունքային,
տոնածիսական
առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ
առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական
առանձնահատկությունները և տոնածիսական համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների
ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
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(կուրսային, ավարտական աշխատանքներ, հաշվարկների
կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և
այլն)։
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Օպերացիոն համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության
գաղափար: Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի
հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Microsoft Word փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 3` Microsoft Excel էլեկտրոնային
աղյուսակներ: Թեմա 4` Microsoft PowerPoint ներկայացման ստեղծում:

պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7` Փրկարարական
աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:

0002/B02.
Արտակարգ
իրավիճակներում
բնակչության
առաջին
բուժօգնություն 2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են հանձնարարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած
թեմաների վրա:

Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել էքստրեմալ պայմաններում
երկրաշարժ,
թունավոր
նյութեր,
ճառագայթային
ախտահարում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային
իրադրություն, վնասվածքներ մինչբժշկական օգնության ցուցաբերում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա էքստրեմալ
պայմաններում
երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային
ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային
իրադրություն, վնասվածքներ ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական
օգնություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում:
Թեմա 2`Ախտահարվածների ու հիվանդների բժշկական տեսակավորումը
ԱԻ-ների
պայմաններում:
Թեմա
3`Սուր
հիվանդություններ
և
թունավորումներ: Թեմա 4` Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻում: Թեմա 5`Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգումը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:

0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացների նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում
երկրաշարժ, ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային
վթարներ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում և այլն և
պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին,
նաև փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և
կատարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա ստեղծված
ԱԻ-ում և պատերազմական պայմաններում ժամանակին և ճիշտ
իրականացնի պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2`
ԱԻ-ները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա
3` Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց
սպառնալիքի
ժամա-նակ:
Թեմա
4`Հակառակորդի
հարձակման
ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և
գնահատման մեթոդները: Թեմա 5` Բնակչության պաշտպանության
կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի ժամանակ: Թեմա 6` ԱԻ-ի և

0708/B01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.

– 39 –

Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով նրանց էկոլոգիա գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի կազմավորման, գործունեության հիմունքներին, բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման մասին, կենդանիների և բույսերի էկոլոգիայի մասին, էկոհամակարգի,
կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքների մասին, մարդկության
կայուն զարգացման սկզբունքների մասին:
2. կհասկանա
բնական
և
անթրոպոգեն
էկոհամակարգերի
զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և օրինաչափությունները,
3. կկարողանա վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի
մասին և կատարել համապատասխան եզրակացություններ,
կատարել ջրի, հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և
կենսաբանական անալիզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոլոգիա և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2` Օրգանիզմի
և միջավայրի միջև փոխազդեցությունները: Թեմա 3` Պոպուլյացիաների
էկոլոգիա: Թեմա 4`Համակեցություններ: Թեմա 5` Նյութերի երկրաբանական և կենսաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6` Կենսոլորտ: Թեմա
7` Կենսոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները: Թեմա 8`
Կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունները: Թեմա 9`
Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի և կլիմայի վրա: Թեմա 10`
Անթրոպոգեն ազդեցությունները ջրոլորտի վրա: Թեմա 11` Անթրոպոգեն
ազդեցությունները լիթոսֆերայի վրա: Թեմա 12` Անթրոպոգեն ազդեցությունները համակեցությունների վրա: Թեմա 13` Կենսոլորտի վրա
ազդեցության հատուկ ձևեր: Թեմա 14` Բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 15` Էկոլոգիա
և մարդու առողջությունը: Թեմա 16` Էկոլոգիա և տնտեսագիտություն:
Թեմա 17` Միջազգային համագործակցությունը էկոլոգիայի շրջանակներում: Թեմա 18` Բնության պահպանություն և գլոբալիզացիա: Թեմա
19` Բնության պահպանություն և նանոտեխնոլոգիաներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:

3.2. Կամընտրական դասընթացներ
0105/B01. Մաթեմատիկայի հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկայի հիմունքներին` որպես ընդհանուր մշակույթի բաղկացուցիչ մաս, ձևավորել
վերացական մտածողություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա մաթեմատիկայի պատմությանը,
2. կհասկանա մաթեմատիկական մտածողության իմաստը,
3. կկարողանա լուծել պարզագույն կիրառական խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաթեմատիկա առարկան և մաթեմատիկական լեզու: Թեմա 2`
Աքսիոմային մոտեցումը մաթեմատիկայի: Թեմա 3` Բազմությունների
տեսության տարրերը: Թեմա 4` Կոորդինատների մեթոդ: Թեմա 5`
Մաթեմատիկական մոդելավորում: Թեմա 6` Հավանականությունների
տեսության և մաթեմատիկակա ն վիճակագրության տարրերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցազրույցի ձևով։
0404/B01. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (32 ժամ դասախոսություն)
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բնական գիտությունների մեթոդոլոգիային և հայեցակարգերին, ուսանողների մոտ
ձևավորել ժամանակակից պատկերացումներ բնական գիտությունների
զարգացման օրինաչափությունների և հեռանկարների շուրջ, նրանց
մատուցել այն գիտելիքների պաշարը, որոնք անհրաժեշտ են զարգացած և
լայն աշխարահայացքի ձևավորման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
բնագիտության
ժամանակակից
հայեցակարգերի
ձևավորման պատմությունը,
2. կհասկանա բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգերի էությունը,
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Թեմա 1`Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները: Թեմա 2`Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ
և տեսական պարադիգմաներ: Թեմա 3`Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում: Թեմա 4` Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական
էթիկա: Թեմա 5` Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը: Թեմա 6`
Մշակույթ, մշակույթի տարրեր: Թեմա 7`Հասարակությունը որպես

կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել ինֆորմացիայի գնահատման և
վերլուծության ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բնագիտության զարգացման պատմությունը: Թեմա 2` Տիեզերքի
ծագման և զարգացման գիտական տեսություններ և դրանց պատմական
զարգացումը: Թեմա 3` Կոսմոգոնիկ տեսություն: Թեմա 4` Երկրի ծագման և
ձևավորման տեսություն: Թեմա 5` Կյանքի ծագումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում են հարցեր` նախապես
տրամադրված հարցաշարից:
3.

սոցիոլոգիայի
ուսումնասիրության
առարկա.
հասարակության
սոցիալական կառուցվածք: Թեմա 8`Հասարակություն և սոցիալական
ինստիտուտներ: Թեմա 9` Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ:
Թեմա 10`Հասարակություն և անձ. Սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում: Թեմա 11`Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն: Թեմա 12`Սոցիալական անհավասարություն և շերտավորում:
Թեմա 13` Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա: Թեմա
14`Սոցիալական փոփոխություններ և շարժումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
1. «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություն

2203/B01. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (34 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական
պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Առաջին ընթացիկ քննությունն
իրականացվում է թեստավորմամբ: Թեստը պարունակում է 8 հարց,
յուրաքանչյուրը 0.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ ընթացիկ
քննությունն անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` 2, 1, 1 միավորով: Միավորների քայլը 0.5 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիոլոգիայի`
որպես
գիտության
կայացման
առանձնահատկություններին,
գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղին ու դերին,
սոցիոլոգիայի
աշխարհայացքային
և
էթիկական
առանձնահատկություններին, ուսումնասիրության առարկային՝ հասարակությանը և դրա
կառուցվածքին, սոցիոլոգիայի հիմնական և հիմնարար տեսություններին,
մշակույթին և դրա տարրերին, ինչպես նաև հասարակության մեջ տեղի
ունեցող
մի
շարք
սոցիալական
գործընթացներին
ու
առկա
հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիոլոգիայի տեղը այլ հասարակական գիտությունների
շարքում,
2. կհասկանա սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կիրառել սոցիոլոգիական տարբեր տեսական մոտեցումներ՝
հասարակության
տարբեր
գործընթացների,
հիմնախնդիրների մեկնաբանման նպատակով:
Բովանդակությունը.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 4, 3 և 3 միավոր:
Միավորների քայլը 1 է:

1301/B02. Տրամաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (18 ժամ դասախոսություն և 14 ժամ գործնական
պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել մտածողության
ձևական-տրամաբանական
առանձնահատկությունների
վերաբերյալ
համակարգված գիտելիքներ, զարգացնել կանոնավոր մտածողության
հմտություններ, տրամաբանական գործողությունների վերլուծության և
գնահատման կարողություններ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա անթերի կատարել և ճիշտ գնահատել հասկացություններին, դատողություններին և մտահանգումներին վերաբերող
տրամաբանական գործողությունները,
2. կդրսևորի
տրամաբանական
մտածողության
բարձր
կարողություններ` պահպանելով մտածողության որոշակիության,
անհակասականության,
հետևողականության
և
հիմնավորվածության հիմնարար սկզբունքներն ու դրանցից
ածանցյալ մասնավոր նորմերը,
3. կդրսևորի ճկուն և էվրիստիկ մտածողություն` մասնագիտության
տրամաբանական-մեթոդաբանական հարցերի շրջանակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Թեմա 2`
Ձևական,
ձևայնացված
և
բովանդակային
տրամաբանություն:
Բազմատրամաբանության
սկզբունքը:
Թեմա
3`Հասկացություն:
Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Թեմա 4`
Դատողությունը որպես մտքի ձև: Կառուցվածքն ու տեսակները: Թեմա
5`Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները: Թեմա 6`
Անհրաժեշտ մտահանգումներ: Թեմա 7` Բարդ, կրճատ և կրճատ-բարդ
մտահանգումներ: Թեմա 8`Ճշմարտանման մտահանգումներ: Թեմա 9`
Ապացուցում և հերքում: Թեմա 10` Փոխակերպական տրամաբանության
ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 11` Պրոբլեմ, վարկած, տեսություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է
առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

միջազգայնացման և գլոբալացման ազդեցությամբ ոչնչացման սպառնալիքի
տակ հայտնված լոկալ մշակույթների գոյության հեռանկարների
քննությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
մինչարդյունաբերական
հասարակությունների
սոցիալական կառուցվածքն ու ինստիտուտները, ինչպես նաև այդ
հասարակությունների
ուսումնասիրության
տեսությունները,
մեթոդաբանությունը և կիրառվող հիմնական հասկացությունները,
2. կկարողանա
ճիշտ
օգտագործել
մասնագիտական
հասկացություններն
ու
տեսությունները,
հանդես
գալ
մինչարդյունաբերական հասարակությունների մասին համառոտ
զեկույցով, մասնակցել խմբային քննարկումների,
3. կհասկանա արևմտականացման և գլոբալացման ազդեցությամբ
ոչնչացման սպառնալիքի տակ հայտնված լոկալ մշակույթների
գոյության
հեռանկարների
ուսումնասիրության
արդիականությունն ու կիրառական նշանակությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական մարդաբանությունը որպես սոցիալական
գիտություն: Թեմա 2` Սոցիալական մարդաբանությունը և սոցիոլոգիան:
Թեմա 3` Մշակույթ, մշակույթի ուսումնասիրության օրգանական և
ռեպրեսիվ դպրոցները: Թեմա 4` Սոցիալական շերտավորումը պրիմիտիվ
հասարակություններում: Թեմա 5` Ազգաբնակչության աճի կարգավորումը
մինչարդյունաբերական
հասարակություններում:
Թեմա
6`Կրոնը
պրիմիտիվ հասարակություններում: Թեմա 7` Պրիմիտիվ հասարակությունների տնտեսական համակարգը: Թեմա 8` Ինդուստրիալացումը և
սոցիալական
շերտավորումը:
Թեմա
9`Արդի
համաշխարհային
համակարգի անտրոպոլոգիական տեսությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

2203/B03. Սոցիալական մարդաբանություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (34 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական
պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բակալավրիատի առաջին կուրսի ուսանողներին
տալ հիմնարար գիտելիքներ մինչարդյունաբերական հասարակությունների, այդ հասարակություններում սոցիալական ինստիտուցիոնալացման
և շերտավորման մասին: Դասընթացը կարևորում է արևմտականացման,

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0, 5 է:
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2202/B04. Սոցիալական հոգեբանություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

զանգվածային բնույթի երևույթների մասին տեղեկատվության հավաքման,
ամփոփ ներկայաց- ման և ցուցիչների հաշվարկման, մեկնաբանման և
վերլուծման համար: Դասընթացի շրջանակներում կքննարկվի նաև ՀՀ ԱՎԾ
կողմից հրապարակված տեղեկատվությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գործածել սոցիալական վիճակագրության ու ժողովրդագրության առանցքային հասկացությունները,
2. կմեկնաբանի ամփոփ ներկայացված ժողովրդագրական և վիճակագրական
տեղեկատվությունը,
բացատրել
ցուցիչների
նշանակությունը և հաշվարկման ձևը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն. վիճակագրական գործունեության կազմակերպումը ՀՀ-ում: Թեմա 2`Սոցիալական վիճակագրության օբյեկտ, առարկա,
տեղը այլ գիտությունների միջև: Թեմա 3` Սոցիալական վիճակագրության
մեթոդը: Թեմա 4` Վիճակագրական դիտարկում, դրա տեսակները և ձևերը:
Թեմա 5`Տեղեկատվության ընդհանրացման ձևեր: Թեմա 6`Վարիացիայի և
դինամիկայի շարքերի վերլուծություն: Թեմա 7`Ինդեքսներ, դրանց տիպեր
և ձևեր: Թեմա 8` Ազգաբնակչության վիճակագրություն: Թեմա 9`
Ժողովրդագրության օբյեկտը, առարկան, տեղը այլ գիտությունների
շարքում: Թեմա 10` Ազգաբնակչության թվաքանակ և կազմ: Թեմա 11` Ծնելիություն և վերարտադրողական վարք: Թեմա 12` Մահացություն և կյանքի
միջին տևողություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիալական հոգեբանության հիմունքներին, մեթոդաբանական հիմքերին, ինչպես նաև
միջանձնային և խմբային հարաբերությունների զարգացման դինամիկային:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
սոցիալական
հոգեբանության
զարգացման
պատմությունը և մեթոդաբանությունը,
2. կհասկանա անձի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կիրառել սոցիալ-հոգեբանական գիտելիքները պրակտիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական հոգեբանության զարգացման պատմությունը: Թեմա
2` Սոցիալական հոգեբանության մեթոդաբանական հիմքերը : Թեմա 3`
Անձի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները: Թեմա 4`
Հաղորդակցման և փոխգործունեության հիմքերը: Թեմա 5` Խմբերի
սոցիալական
հոգեբանությունը:
Թեմա
6`Սոցիալ-հոգեբանական
ազդեցության
առանձնահատկությունները:
Թեմա
7`Սոցիալական
հոգեբանության կիրառական հիմքերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0, 5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/B05. Սոցիալական վիճակագրություն և ժողովրդագրություն (4
կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Փոխանցել
ուսանողներին

գիտելիքներ,

որոնք

անհրաժեշտ

2203/B06. Սոցիոլոգիայի պատմություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (50 ժամ դասախոսություն և 46 ժամ գործնական
պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

են
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նաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1:
Նպատակը.
Առարկայի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողին տեսական սոցիոլոգիայի
զարգացման հիմնական փուլերին և ողղություններին, ձևավորել սոցիոլոգիական մտածելակերպի և պրոֆեսիոնալ մշակույթի հիմքեր: Սույն
ծրագիը նախատեսում է լսարանային դասախոսություններից բացի
սեմինար պարապմունքների անցկացում, դասական և ժամանակակից
տեքստերի ընթերցում, զեկույցների պատրաստում, մասնագիտական
բանավեճերին մասնակցություն, էսսեների պատրաստում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հիմանկան հասկացությունները, տեսությունները, 19-րդ
դարի և 20-րդ դարասկզբի դասականների հիմնական ստեղծագործությունները,
2. կկարողանա ընթերցել, հասկանալ և մեկնաբանել առաջարկվող
ստեղծագործությունները,
3. կհասկանա 19-րդ դարում և 20-րդ դարասկզբում սոցիոլոգիական
գիտելիքի զարգացման հիմնական միտումների մասին և ձեռք
կբերի գիտական գրականության հայթայթման և առաջնային
տեքստերի և վերլուծական աշխատանքների մեկնաբանության
հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն. սոցիոլոգիայի պատմությունը որպես գիտական ոլորտ: Թեմա 2` Օգյուստ Կոնտի սոցիոլոգիան: Թեմա 3` Հ. Սպենսեր: Թեմա
4` Սոցիալ-դարվինիզմ և հոգեբանական ուղղություններ: Թեմա 5`
Էմպիրիկ սոցիալական հետազոտություներ:
Թեմա 6` Զիմմելի
սոցիոլոգիան: Թեմա 7` Թյոնիսի սոցիոլոգիան: Թեմա 8` Դյուրքհայմի
սոցիոլոգիա: Թեմա 9` Վեբերի սոցիոլոգիա: Թեմա 10` Պարետոյի
սոցիոլոգիա: Թեմա 11` Սորոկինի սոցիոլոգիան: Թեմա 12` Պարսոնսի
սոցիոլոգիան:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

2203 /B07. Պատմական սոցիոլոգիա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 48 ժամ գործնական
պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել պատմական սոցիոլոգիան որպես
սոցիոլոգիայի առանձին բնագավառ` տալով գիտելիքներ պատմական
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտի, նպատակների ու խնդիրների,
մեթոդների, տեսական ուղղությունների մասին:
Կրթական վերջնարդյուքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.
1. հասարակությունների պատմական զարգացման առանձնահատկությունների ու օրինաչափությունների մասին;
2. պատմասոցիոլոգիական ուսումնասիրության մեթոդների և տեսամեթոդաբանական մոտեցումների վերաբերյալ
3. կիրառել պատմասոցիոլոգիական ուսումնասիրության մեթոդներ և
իրականացնել համարժեք վերլուծություններ:
4. ընթերցել
բնագիր
սոցիոլոգիական
տեքստեր
և
գրել
սոցիոլոգիական էսսեներ:

Բովանդակությունը
Թեմա 1`Պատմական սոցիոլոգիան որպես սոցիոլոգիայի ինքնուրույն
բնագավառ; պատմական սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան; սոցիոլոգիա,
պատմափիլիսոփայություն
և
պատամական
սոցիոլոգիա;
Թեմա
2`Պատմական
սոցիոլոգիայի
տեսամեթոդաբանական
հիմքերը;
պատմասոցիոլոգիական
վերլուծության
մեթոդները,
պատմահամեմատական
մեթոդ;
ինտենցիոնալ
վերլուծություն
և
հերմենևտիկա; Թեմա 3`Ֆ. Նիցշեն պատմության դերի և նշանակության
մասին; Թեմա 4`Օ. Կոնտի սոցիալական դինամիկան; Կ. Մարքսի
պատմական մատերիալիզմը; հակապատմականությունը սոցիոլոգիայում;
Թեմա 5`Մ. Վեբերի պատմասոցիոլոգիան; Թեմա 6`Գ. Զիմելը պատմության
մասին; պատմականությունն ու արդի սոցիոլոգիան (Ն. Էլիաս, Մ. Ֆուկո,
Թեմա
7`Ի.
Վալերշտեյն);
պատմական
սոցիոլոգիայի
արդի
հիմնախնդիրներն ու ուղղությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միա- վոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխա-
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1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

քանակական
մեթոդներ
սոցիոլոգիական
հետազոտություններում,
հաշվարկել
սոցիոլոգիական
տեղեկատվության
քանակական
բնութագրիչները և մեկնաբանել ստացված տվյալները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիոլոգիական հետազոտությունների անցկացման
պահանջները,
2. կհասկանա սոցիոլոգիական հետազոտություններում քանակական
օպերացիոնալ մոդելի կառուցման սկզբունքները,
3. կկարողանա
կիրառել
սոցիոլոգիական
տեղեկատվության
հավաքման քանակական մեթոդները, վերլուծել և մեկնաբանել
քանակական սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Քանակական եղանակների կիրառման առանձնհատկությունները
սոցիոլոգիական հետազոտություններում։ Թեմա 2`Սոցիոլոգիական
հետազոտու- թյան ծրագիրը և դրա կառուցվածքը: Թեմա 3`Սոցիալական
հատկանիշների չափման հիմունքները սոցիոլոգիական հետազոտություններում։ Թեմա 4` Սոցի- ոլոգիական տեղեկատվության հավաքման
քանակական մեթոդները։ Թեմա 5`Քանակական տեղեկատվության
վերլուծության հիմունքները։ Թեմա 6` Սոցիոլոգիական տեղեկատվության
հակիրճ ներկայացումը։ Թեմա 7`Սոցիոլոգիական հատկանիշների
կախվածության վերլուծությունը։ Թեմա 8`Քանակական տեղեկատվության
մեկնաբանման և ներկայացման սկզբունքները։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

2203 /B08. Արևմտյան սոցիոլոգիայի քրեստոմատիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին ինքնուրույն
աշխատել բարդ տեսական նյութի հետ և ուսումնասիրել սոցիոլոգիայի
դասականների աշխատությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա որոշ հեղինակների տեսություններ ոչ թե այլ
հեղինակների, քննադատների մեկնաբանմամբ, այլ տվյալ
հեղինակի աշխատությունների ուսումնասիրման միջոցով,
2. կհասկանա մի շարք նոր գաղափարներ, հասկացություններ,
3. կկարողանա
ինքնուրույն
ուսումնասիրել,
վերարտադրել,
մեկնաբանել, վերլուծել սոցիոլոգիական բարդ տեսական նյութեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տ. Պարսոնսի կառուցվածքային ֆունկցիոնալիզմը: Թեմա 2` Ռ.
Մերտոնի ֆունկցիոնալիզմը: Թեմա 3` Մ.Վեբերի շերտավորման
տեսությունը, իշխանության տեսությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

2202/B09. Քանակական մեթոդները սոցիոլոգիայում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
3–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2203/B10. Սոցիոլոգիական տեսություններ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին էմպիրիկ տեղեկատվության ստացման քանակական եղանակներին և քանակական
տվյալների վերլուծության մեթոդաբանական և մեթոդական հիմունքերին։
Դասընթացի
արդյունքում
ուսանողները
սովորում
են
կիրառել

Նպատակը.
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3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ
դասական սոցիոլոգիական տեսությունների մասին, ինչպես նաև
ուսանողների մոտ ձևավորել տեսական աշխատանքի ունակություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տարբեր սոցիոլոգիական տեսությունների կառուցման
հիմնարար սկզբունքները, կունենա գիտելիքներ արծարծվող
հիմնախնդիրների, կարևոր հարցադրումների և սահմանափակումների, այդ տեսությունների տրամաբանական փոխկապակցվածության ու բովանդակային հաջորդականության վերաբերյալ,
2. կհասկանա սոցիոլոգիական տեսականացման նշանակությունն ու
անհրաժեշտությունը,
3. կկարողանա վերլուծել, համեմատել տեսական սոցիոլոգիայի հայեցակարգերը, դասականների հայացքներն ու սոցիոլոգիական
ուսմունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիոլոգիական տեսության կառուցվածքը: Թեմա 2`
Համակարգային
տեսությունը
սոցիոլոգիայում:
Թեմա 3` Վաղ,
կառուցվածքային
և
նեոֆունկցիոնալիստական
մոտեցումները
սոցիոլոգիայում: Թեմա 4` Կոնֆլիկտի տեսությունը սոցիոլոգիայում: Թեմա
5` Փոխանակման տեսությունը: Թեմա 6` Ֆենոմենոլոգիական
ուղղությունը: Թեմա 7` Սիմվոլիկ ինտերակցիոնիզմի տեսությունը: Թեմա
8` Գործողության տեսությունը: Թեմա 9` Էթնոմեթոդաբանություն: Թեմա
10` Քննադատական դպրոցը սոցիոլոգիայում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանա-բար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել հայ սոցիոլոգիական մտքի
պատմությունը`
վերհանելով
զարգացման
միտումները
և
առանձնահատկությունները XIX դարում:
Կրթական վերջնարդյուքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.
1. կիմանա գիտելիք հայ սոցիոլոգիական մտքի զարգացման փուլերը
2. կհասկանա միտումների,առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1`Հայ հասարակագիտական միտքը հայ փիլիսոփայության համատեքստում; Թեմա 2`Հայ հասարակագիտական մտքում առկա փոխառությունները և դրանց տարատեսակները; Թեմա 3` Սոցիոլոգիան 19-րդ
դարում և հայ սոցիոլոգիական մտքի զարգացման առանձնահատկությունները; Թեմա 4`Հայ սոցիոլոգիական մտքի պատմության
ուսումնասիրության մեթոդա-բանական հիմքերը; 19-րդ դարի հայ լուսավորականության դերն ու նշանակությունը հայ սոցիոլոգիական մտքի
զարգացման
համատեքստում;
Թեմա
5`
Ստ.
Նազարյանցի
հասարակագիտական
հայացքները;
Մ.
Նալբանդյանի
հասարակագիտական ժառանգությունը; Թեմա 6` Րաֆֆու սոցիոլոգիական ժառանգությունը; Թեմա 7`Գ. Կոստանդյանի և Ե. Տեմիրճիպաշյանի
պոզիտիվիստական հայացքները; Թեմա 8` Գր. Արծրունու սոցիոլոգիական
ժառանգությունը; Թեմա 9` Գր. Արծրունու կրթության սոցիոլոգիան;
կրթության և լուսավորականության սոցիոլոգիական հիմնախնդիրները հայ
մտքում; մարքսիստական սոցիոլոգիան` որպես մեթոդաբանական հիմք
հայ իրականության մեկնաբանման: հայ ազագային-ազատագրական
պայքարի ֆենոմենը հայ սոցիոլոգիական մտքում; Թեմա 10` Գ. Նժդեհ.
անհատը, գործը և գիտական ժառանգությունը; խորհրդային շրջանում հայ
սոցիոլոգիական մտքի զարգացումը Հայաստանում և Հայաստանից դուրս:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

2203/B11. 19-րդ դարի հայ սոցիոլոգիայի մտքի պատմություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)

2203/B12. Հայ սոցիոլոգիան 20-րդ դարում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1, 1, 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի շրջանակում կքննարկվեն որակական հետազոտական
մեթոդների
առանձնահատկությունները,
դրանց
իմացաբանական,
տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը: Առանձնահատուկ ուշադրություն
կդարձվի հարցազրույցի, դիտարկման և փաստաթղթերի վերլուծության
որակական մեթոդներին և դրանց կիրառման համար անհրաժեշտ
գործնական հմտությունների և տեխնիկաների ուսուցմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա որակական մեթոդների իմացաբանական, տեսական և
մեթոդա-բանական առանձնահատկությունները, տեղեկատվության
հավաքման մեթոդները և տեխնիկաները,
2. կհասկանա որակական մեթոդների միջոցով ստացվող տեղեկատվության
վերլուծության
ընթացակարգերը
և
ռազմավարությունները,
3. կկարողանա կիրառել որակական տեղեկատվության հավաքման
մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Մուտք` որակական հետազոտությունների դաշտ: Թեմա 2`
Որակական
մեթոդների
իմացաբանությունը,
տեսական
և
մեթոդաբանական հեռանկարները: Թեմա 3` Որակական անհատական
հարցազրույցներ: Թեմա 4` Որակական խմբային հարցազրույցներ: Թեմա
5` Սոցիոլոգիական դիտարկում: Թեմա 6` Փաստաթղթերի որակական
վերլուծության մեթոդ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել հայ սոցիոլոգիայի պատմությունը`
վերհանելով ազգային ասպեկտները, կայացման առանձնահատկություններն ու զարգացման միտումները XX դարում:
Կրթական վերջնարդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.

Գիտելիք և իմացություն
1.

կունենա հայ սոցիոլոգիական ուղղությունների և ավանդույթների
վերաբերյալ,
2. կստատա գիտելիք հայ սոցիոլոգիան մյուս ազգային դպրոցների
համատեքստում տարբերակող գործոնների վերաբերյալ,
3. գիտելիք 19-րդ դարավերջի և 20-րդ դարասկզբի հայ
սոցիոլոգիական Բովանդակությունը
Թեմա 1` Հայ սոցիոլոգիայի կայացման առանձնահատկությունները; Թեմա
2` Հայ սոցիոլոգիայի պատմության ուսումնասիրության մեթոդաբանական
հիմքերը; Թեմա 3` 20-րդ դարասկզբի հայ ազգային-ազատագրական
պայքարի սոցիոլոգիան; <<ազգ>>, <<դասակարգ>> հասկացությունները հայ
սոցիալ-դարվինիստական սոցիոլոգիայում; Թեմա 4` Բ. Իշխանյանի
սոցիոլոգիական հայեցակարգը; հայ սուբյեկտիվիստական սոցիոլոգիան;
Թեմա 5` Հայ սուբյեկ-տիվիստական սոցիոլոգիայի տեսամեթոդաբանական
նշանակությունը; համադրական սոցիոլոգիան և սուբյեկտիվ տարրը հայ
սոցիոլոգիայում; Թեմա 6` Խորհրդային շրջանում սոցիոլոգիայի
զարգացումը Հայաստանում; հայ սոցիոլոգներն արտերկրում /Է.
Թիրաքյան, Վ. Դադրյան, Լ. Չորբաջյան/: Թեմա 7` Սոցիոլոգիան որպես
ինքնուրույն գիտություն ՀՀ-ում և արդի հայ հասարակագիտական միտքը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2202/B13. Սոցիոլոգիական հետազոտության որակական մեթոդներ (5
կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2203/B14. Անձի սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գանհատումով դասընթաց

Նպատակը.

Նպատակը.
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4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ անձի
սոցիոլոգիայի
և
անձհասարակություն
փոխհարաբերությունների
վերաբերյալ, ինչպես նաև ուսուցանել անձի զարգացման տեսությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա անձի զարգացման տեսությունները,
2. կհասկանա անձի զարգացման օրինաչափությունները և առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա վերլուծել և հաղթահարել անձին հատուկ հիմնախնդիրները, որոնք առաջանում են զարգացման ընացքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածական դաս` անձը որպես հետազոտման դաշտ, անձի
սոցիոլոգիայի հասկացութային ապարատ, անձը որպես սոցիոլոգիական
հիմնախնդիր: Թեմա 2` Զիգմունդ Ֆրոյդի հոգեդինամիկ ուղղությունը:
Թեմա 3` Ալֆրեդ Ադլերի անհատական ուղղությունը: Թեմա 4` Կարլ
Յունգի անալիտիկ ուղղությունը: Թեմա 5` Էրիք Էրիքսոնի էգոուղղությունը: Թեմա 6` Էրիխ Ֆրոմի հումանիստական-անհատական
ուղղությունը: Թեմա 7` Քերըն Հորնիի սոցիոմշակութային ուղղությունը:
Թեմա 8` Գորդոն Օլպորթի դիսպոզիցիոնալ ուղղությունը: Թեմա 9 Ռեյմոնդ
Քեթթելի կառուցվածքային ուղղությունը և Հանս Այզենքի անձի տիպերի
տեսությունը: Թեմա 10 `Ուսուցանող-վարքաբանական ուղղություն,
Բերրես Սքիների օպերանտ ուսուցանման տեսությունը և Ջորջ Քելլիի
կոգնիտիվ տեսությունը: Թեմա 11` Աբրահամ Մասլոուի հումանիստական
տեսությունը: Թեմա 12` Կարլ Ռոջերսի ֆենոմենոլոգիական տեսությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Նպատակը.
Դասընթացը նպատակաուղղված է արհավիրքի տեսության դրույթների
քննարկմանը,
ծայրահեղ
իրավիճակների
տրամաբանության
վերլուծությանը, այդ իրավիճակներում գտնվող մարդկանց վարքային
դրսեվորումների նկարագրությանը, իքնասպանության սոցիոլոգիաի
ծագման և զարգացման պատմությանը, ինքնասպանության սոցիոլոգիաի
տեսական նյութի և այդ ֆենոմենի հետազոտական հնարավորությունների
վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արհավիրքների և ծայրահեղ իրավիջակների տրամաբանությունը,
ինքնասպանության
սոցիոլոգիայի
տեսական
հիմունքները,
2. կհասկանա ճգնաժամի պլանավորման և կանխարգելման կազմակերպման ընթացքը /սոցիալական տեխնոլոգիաները/,
3. կկարողանա այդ ֆենոմենները հետազոտել և կանխարգելման
ուղիներ առաջարկել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արհավիրքի տեսության հիմունքները և նրա կիրառումը սոցիոլոգիայում: Թեմա 2`Կոնսերվատիվ իմպուլսը և ճգնաժամը: Ճգնաժամը`
որպես կորուստ և զարգացում: Թեմա 3` Ճգնաժամի պլանավորման և կանխարգելման հնարավորությունները: Թեմա 4` ինքնասպանության
սոցիոլոգիայի
ակունքները
և
տեսական
հիմքերը:
Թեմա 5`
ինքնասպանության տեսության կոնցեպտուալ մոտեցումները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/B16. Ընտրանքի տեսություն և մեթոդներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսության և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
4–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2202/B15. Իրավունքի սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից
ընտրանքի տեսական հիմունքների, ինչպես նաև սոցիոլոգիական հետազո-
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տու-թյուններում ընտրանքների տարբեր տեսակների կիրառման
առանձնահատկությունների մասին գիտելիքներ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիոլոգիական ընտրանքային հետազոտությունների
իրականացման առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա տարբեր ընտրանքների առանձնահատկություններն ու
դրանց թերությունները և առավելությունները,
3. կկարողանա կիրառել տարբեր սոցիոլոգիական հետազոտություններում ընտրանքներ՝ կապված հիմնախնդրի և գլխավոր
համախմբության առանձնահատկությունների հետ։
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Ընտրանքի տեսական հիմունքները։ Ընտրանքի սխալը և
ընտրանքի ծավալը։ Թեմա 2՝ Ընտրանքի ձևավորման սկզբունքները,
ընտրանքի տեսակները։ Թեմա 3` Ոչ պատահական ընտրանքի
տեսակները։ Թեմա 4` Հավանականային ընտրանքների տեսակները։ Թեմա
5` Շերտավորված /ստրատիֆիկացված/ ընտրանքներ։ Թեմա 6`
Բազմաստիճան ընտրանքներ, բազմաֆազային ընտրանքներ։ Թեմա 7`
Համակցված ընտրանքներ։ Թեմա 8` «Փոքր» ընտրանքներ։ Թեմա 9`
Տարածքային և արտադրական ընտրանքներ։ Թեմա 10` Հայաստանում
տարածքային ընտրանքի ձևավորման սկզբունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

գործակիցների և բաշխման օրենքների մասին, ինչպես նաև քանակական
տվյալների հիման վրա վերլուծության պատրաստման ֆորմալ
չափանիշների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հիմնական հասկացությունները,
2. կկարողանա պատրաստել մուտքագրման շտեմարան,
3. կհասկանա
վերլուծության
փուլերի
հաջորդականությունը,
հիմնական ընթացակարգերը, կհաշվարկի կապի գործակիցները և
կմեկնաբանի արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քանակական տվյալների տիպերը: Թեմա 2`Չափման
մակարդակներ: Թեմա 3` Նկարագրողական վիճակագրություններ: Թեմա
4`Շարքեր և դրանց համապարփակ ներկայացման ձևեր: Թեմա 5`
Աղյուսակներ և գրաֆիկներ: Թեմա 6` Նոմինալ, կարգային և մետրիկական
սանդղակներով չափվող փոփոխականների համար կապի գործակիցներ:
Թեմա 9` Մեկից ավելի պատասխան ունեցող հարցերի պատասխանների
ուսումնասիրություն: Թեմա 10` Քանակական հետազոտության հարցաթերթի կառուցման որոշ խնդիրներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2203/B18.Կրոնի սոցիոլոգիա (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական
պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2202/B17. Սոցիոլոգիական պրակտիկում-1 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի պարունակության յուրացման մակարդակը ենթադրում է
հասկացությունների համակարգի տիրապետում և այդ հասկացությունների
սոցիոլոգիական կոնկրետ արդյունքների վերլուծություններում հմտություն
օգտագործելու, հաշվի առնելով կրոնի էության և ֆունկցիաների` որպես
սոցիալական ֆենոմենի տարբեր տեսանկյունները:
Կրթական արդյունքները.

Նպատակը.
Դասընթացի
շրջանակներում
ուսանողները
համապարփակ
պատկերացում կկազմեն քանակական տվյալների բնույթի, տվյալների
շտեմարաների
կառուցման,
չափման
մակարդակների,
կապերի
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Դասընթացի հաջող ավարտին.
1. ուսանողներին ծանոթացնել կրոնի սոցիոլոգիային` որպես
գիտական հայեցակարգի,
2. ներկայացնել կրոնի սոցիոլոգիայի հիմնական հասկացությունները
և մեթոդաբանական սկզբունքները,
3. քննարկել կրոնի դասական և ժամանակակից տեսությունները,
4. ներկայացնել կրոնի սոցիոլոգիայի մեթոդները և դրա էմպիրիկ
հետազոտության կարևորագույն արդյունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կրոնի սոցիոլոգիայի զարգացման և առաջացման
նախադրյալները 19-րդ դարում: Թեմա 2` Կրոնը որպես սոցիալական
ինտեգրման գործոն`Է. Դյուկհեյմ: Թեմա 3` Կրոնը սոցիալական
գործողության համակարգում` Մ. Վեբեր: Թեմա 4` Կրոնը որպես
մշակույթի ինստիտուտ` Բ.Մալինովսկի, կրոնը և սոցիո-մշակութային
դինամիկան` Պ.Սորոկին: Թեմա 5` Կրոնը և սոցիալական համակարգը,
կրոնը և սոցիալական կոնֆլիկտները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:

2.

կհասկանա կոնֆլիկտային գործընթացների ու հարաբերությունների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա
վերլուծել
սոցիալական
կոնֆլիկտների
բովանդակության
հիմնական
տարրերը,
տարբեր
տիպի
կոնֆլիկտների կանխարգելման ու կարգավորման եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոնֆլիկտաբանության ներածություն: Թեմա 2` Կոնֆլիկտաբանության առարկան և մեթոդները: Թեմա 3` Սոցիալական կոնֆլիկտի
ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 4` Սոցիալական կոնֆլիկտների
տիպաբանությունը: Թեմա 5` Ռազմավարության ձևերը կոնֆլիկտային
իրավիճակներում: Թեմա 6` Կոնֆլիկտի հոգեբանական կողմերը: Թեմա 7`
Կոնֆլիկտի
զարգացման
փուլերը:
Թեմա 8`
Միջնորդությունը
կոնֆլիկտների կարգավորման գործընթացներում: Թեմա 9` Տնտեսական
կոնֆլիկտներ: Թեմա 10` Կոնֆլիկտները կազմակերպություններում: Թեմա
11` Սոցիալաշխատանքային կոնֆլիկտներ: Թեմա 12` Քաղաքական կոնֆլիկտներ: Թեմա 13` Էթնիկ կոնֆլիկտներ: Թեմա 14` Տարածաշրջանային և
գլոբալ կոնֆլիկտներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/B19. Կոնֆլիկտաբանություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2202/B20. Չափումների տեսություն և սոցիոլոգիական ինֆորմացիայի
որակը (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոսության և 48 ժամ գործնական
պարապմունք)
5–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել սոցիալական
կոնֆլիկտների էության, դրանց կարգավորման ու լուծման եղանակների,
արդյունավետ միջնորդության ու բանակցությունների հիմնախնդրի,
կոնֆլիկտների բացասական հետևանքների կանխարգելման մեխանիզմների մասին պատշաճ մասնագիտական գիտելիք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կոնֆլիկտաբանության հիմնական հասկացություններն ու
տեսությունները,

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել սոցիոլոգիական
չափման առանձնահատկությունների, չափման տեսակների, չափման
որակը գնահատելու մասին գիտելիքներ, ինչպես նաև ձևավորել կոնկրետ
սոցիոլոգիական հետազոտության ընթացքում տարբեր չափումների
կիրառման հմտություններ։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա չափումների տեսության հիմունքները, սոցիոլոգիական
չափումների տեսակները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ստացված տեղեկատվության հավաստիության, հուսալիության, ճշտության, կայունության, վալիդության գնահատման
եղանակները,
3. կկարողանա կիրառել կոնկրետ չափումները սոցիոլոգիական
հետազոտություններում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական հատկանիշների չափման հիմնախնդիրը սոցիոլոգիայում։ Թեմա 2` Ֆենոտիպային և գենոտիպային չափումներ, չափման
դասակարգումը ըստ օբյեկտի։ Թեմա 3` Սանդղակների տեսակները,
չափման մակարդակը, չափման դասակարգումը ըստ տեղեկատվության
հավաքման փորձնական միջոցների։ Թեմա 4` Գենոտիպային չափումով
ստացված միջակայքային սանդղակներ, սանդղակների կառուցումը
կարգավորման եղանակների միջոցով։ Թեմա 5` Տերստոունի հավասար
թվացող միջակայքերի չափման եղանակը։ Թեմա 6` Լայկերտի գումարային գնահատականների մեթոդը։ Թեմա 7` Բոգարդուսի սոցիալական
դիստանցիայի
և
Գուտմանի
սանդղակագրամային
չափումների
առանձնահատկությունները: Թեմա 8` Օսգուդի սեմանտիկ դիֆերենցիալի
եղանակը: Թեմա 9` Սոցիոլոգիական հետազոտության որակի սահմանումը: Թեմա 10` Սոցիոլոգիական հետազոտության ընթացքում հնարավոր
սխալների տեսակները և աղբյուրները: Թեմա 11` Սոցիոլոգիական
տեղեկատվության որակը. տեղեկատվության հավաստիության և
հուսալիության գաղափարները: Թեմա 12` Չափման ճշտության գնահատականները: Թեմա 13` Չափման կայունության գաղափարը: Թեմա 14`
Սանդղակի զգայողականության ճշգրտման եղանակները: Թեմա 15`
Չափման հիմնավորվածությունը (վալիդությունը) և դրա տեսակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

նաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2202/B21.Հասարակայնության հետ կապերի հիմունքներ և պրակտիկում (6
կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 40 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ծանոթացնել
ուսանողներին
Հասարակայնության
հետ
կապերի
հիմնական հասկացությունների, գործիքների, PR մասնագետների
գործունեության ոլորտների հետ: Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին
կներկայացվի բավականին հարուստ գրականության ցանկ, մեթոդական
նյութեր և հանձնարարություններ ու խնդիրներ, որոնք կվերաբերեն
քննարկվելիք հարցերին:
Կրթական արդյունքները .
Դասընթացի ավարտին ուսանողները պետք է.
1. տիրապետեն PR հիմնական հասկացություններին,
2. կարողանան մշակել PR նախագիծ,
3. իմանալ PR ակցիաների` կոնֆերանսների, շնորհանդեսների,
մամլոասուլիսների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հասարակայնության հետ կապեր (PR) դիսցիպլինի նկարագիրը,
նպատակները և խնդիրները: Թեմա 2`Դիսցիպլինի կառուցվածքը և
խնդիրները: Թեմա 3`PR-ի հիմնական հասկացությունները: Թեմա
4`Հասարակայնության հասկացությունը PR-ում: Թեմա 5` Արդյունավետ
հաղորդակցման մակարդակները: Թեմա 6`Հասարակական կարծիքի
էությունը: Թեմա 7` Բրենդինգի հասկացությունը PR-ում: Թեմա 8`Իմիջի
հասկացությունը PR-ում: Թեմա 9` Միֆո-դիզայն հասկացության էությունը:
Թեմա 10`Գովազդի հասկացությունը PR-ում, նպատակները և խնդիրները:
Թեմա 11`PR-ակցիաների տեսակները: Մամուլի ասուլիս, բրիֆֆինգ,
ընդունելություն, շնորհանդես. կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
Թեմա 12` PR-ի դրսևորումները հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: Թեմա 13`Սոցիոլոգիական հետազոտությունների դերն ու նշանակությունը PR–ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Ընթացիկ քննություններ

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխա-

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
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1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0,5 է:

յուրաքանչյուրը 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2203/B23. Տնտեսական սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2202/B22. Սոցիոլոգիական պրակտիկում - 2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել տնտեսական
կյանքի
սոցիալական
հիմքերի,
տնտեսական
երևույթների
ու
գործընթացների
սոցիոլոգիական
վերլուծության
առանձնահատկությունների ու կիրառվող մեթոդների մասին պատշաճ
մասնագիտական գիտելիք:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա
տնտեսական
երևույթների
սոցիոլոգիական
ճանաչողության
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա տնտեսասոցիոլոգիական մոտեցումների էությունը,
3. կկարողանա վերլուծել տնտեսասոցիալական գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական սոցիոլոգիայի առարկան: Թեմա 2` Տնտեսական
մոտիվացիան և ռացիոնալության տիպերը: Թեմա 3 `Տնտեսական
գործողության սոցիալական հիմքերը: Թեմա 4 ` Ձեռնարկատիրության
սոցիոլոգիա: Թեմա 5` Տնտեսական և կազմակերպությունների սոցիոլոգիա:
Թեմա 6`Աշխատանքային հարաբերություններ և աշխատանքային
վերահսկողություն: Թեմա 7` Աշխատանքի շուկայի սոցիոլոգիա: Թեմա 8`
Տնային տնտեսություն և ոչ ֆորմալ տնտեսություն: Թեմա 9` Սոցիալական
և տնտեսական շերտավորում: Թեմա 10` Տնտեսության զարգացման
պատմական մոդելներ: Թեմա 11` Տնտեսական գաղափարախոսությունների ձևավորումը և փոփոխությունը: Թեմա 12`Տնտեսական համակարգը
երեկ և այսօր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գործնական հետազոտական նախագծի
պլանավորման, կազմակերպման և իրականացման միջոցով ուսանողներին
ծանոթացնել սոցիոլոգիական հետազոտական ծրագրի կազմման մեթոդաբանությանն ու մեթոդական հիմքերին, տեղեկատվության հավաքման
գործիքի պատրաստմանը, տվյալների մշակման ու վերլուծության
հմտություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կազմել սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր,
2. կհասկանա տեղեկատվության հավաքման գործիքի պատրաստման
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա համապատասխան ձևով մշակել և վերլուծել
քանակական,
որակական
տեղեկատվությունը,
գրել
հաշվետվություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Սոցիոլոգիական հետազոտության տեսական և մեթոդաբանական
խընդիրները: Թեմա 2` Հետազոտության հիմնախնդրի սահմանում, օբյեկտ և
առարկա: Թեմա 3` Հետազոտության նպատակի և խնդիրների ձևակերպում, վարկածների առաջադրում: Թեմա 4`Հետազոտության հիմնական
հասկացություններ, օպերացիոնալացում: Թեմա 5` Ընտրանքի ծրագրային
պահանջները քանակական և որակական հետազոտություններում: Թեմա
6`Տեղեկատվության հավաքման մեթոդներ, հետազոտության գործիքի
ստեղծում, փորձարկում: Թեմա 7` Քանակական և որակական տեղեկատվության մշակում և վերլուծություն, հաշվետվության պատրաստում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրա-քանչյուրը 1, 1, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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8`ԶԼՄ-ների

սոցիալական
վերահսկողությունը:
Թեմա 9` ԶԼՄ
ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 10` ԶԼՄ-ների տարապատկերը և
գործառնությունը Հայաստանում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար` 3, 3 և 4
միավորներով: Միավորների քայլը 0,5 է:

2202/B24. ԶԼՄ սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ԶԼՄ սոցիոլոգիան որպես
սոցիոլոգիայի
առանձին
բնագավառ,
տալով
գիտելիքներ
ԶԼՄ
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտի, նպատակների ու խնդիրների,
կիրառվող
մեթոդների,
տեսական
ուղղությունների
մասին:
Ուսունասիրվում են նաև ԶԼՄ-ների տարատեսակները, առանձնահատկությունները, գործառույթները, դրանց և այլ սոցիալական ինստիտուտների փոխադարձ կապը Հայաստանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողները պետք է.
1. կիմանա ԶԼՄ սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության բնագավառը,
տեսական ուղղությունները և հետազոտության էմպիրիկ մեթոդները,
ԶԼՄների տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները, ԶԼՄ
համակարգը`
որպես
սոցիալական
ինստիտուտ,
դրա
գործառույթները,
2. կհասկանա ԶԼՄների և այլ սոցիալական ինստիտուտների կապը,
ԶԼՄ-ների և արվեստի տարբեր ճյուղերի փոխգործողությունը,
զանգվածային լսարանի բնութագրիչները,
3. կկարողանա վերլուծել ԶԼՄների սոցիալական վերահսկողության
անհրաժեշտությունը և դրա մեխանիզմները, կիրառել ԶԼՄ
ուսումնասիրության որոշ հիմնական մեթոդներ, հանդես գալ
Հայաստանի տարբեր ԶԼՄ նկարագրությամբ, վերլուծությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`ԶԼՄ սոցիոլոգիայի ծագումը և ուսումնասիրության շրջանակը:
Տեսական ուղղություններ: Թեմա 2`ԶԼՄ-ների տեսակները և դրանց
առանձնահատկությունները. տպագիր և հեռարձակող ԶԼՄ-ներ: Թեմա
3`ԶԼՄ-ների գործառնությունը: Թեմա 4` ԶԼՄների լսարանը. զանգվածային
լսարանի բնութագրիչները: Թեմա 5 `ԶԼՄ-ների համակարգը որպես
սոցիալական ինստիտուտ, կապը այլ ինստիտուտների հետ: Թեմա 6`ԶԼՄների և արվեստի տարբեր ճյուղերի փոխգործողությունը: Թեմա 7 `ԶԼՄները և հասարակական կապերի (PR) ոլորտը: ԶԼՄ և գովազդ: Թեմա

2202/B25 Կազմակերպական կառավարում(4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը

Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիքներ
կազմակերպական վարքի կառավարման վերաբերյալ` կարևորելով
միկրո, մեզո և մակրո մակարդակները: Դասընթացի ընթացքում
կներկայացվի կազմակերպական վարքի վերլուծելու կարևորությունը, կազմակերպական վարքի վրա ազդելու հնարավորությունները և մեխանիզմները:
Կրթական վերջնարդյուքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.

1. գիտելիք կազմակերպական վարքի կառավարման
վերաբերյալ միկրո, մեզո և մակրո մակարդակներում,
2. իմացություն կազմակերպական տեսությունների
վերաբերյալ:
3. կարողություն
վերլուծել
կազմակերպությունն
ըստ
բաղադրիչների,
4. կիրառել
կազմակերպական
վարքի
կառավարման
հմտությունները միկրո, մեզո և մակրո մակարդակներում:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Կազմակերպական կառավարման էությունը, անհրաժեշտությունը Թեմա 2` Կառավարման մեթոդաբանությունը և սկզբունքները: Թեմա 3` Կառավարման տեսության ու պրակտիկայի զարգացման փուլերը: Թեմա 4` Ինքնաճանաչումը և ինքնակառավարումը:
Թեմա 5` Ստեղծագործականության կառավարումը: Թեմա 6՝ Սթրեսի
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ընթացակարգերն ու փուլերը: Թեմա 2` Հարցաթերթիկային հարցման
կիրառումը սոցիոլոգիայում, սոցիոլոգիական չափման սանդղակները,
կոնտենտ վերլուծության հնարները բաց հարցերի փակման գործում: Թեմա
3`Հետազոտական նախագծի նախնական պլանավորում, ժամանակացույցի
ստեղծում, հիմնախնդրի սահմանում: Թեմա 4`Հետազոտության նպատակ,
խնդիրներ: Թեմա 5`Հետազոտության օբյեկտ, առարկա, հիմնական
հասկացություններ: Թեմա 6` Հետազոտության հասկացությունների օպերացիոնալացում, վարկածների ձևակերպում: Թեմա 7`Հետազոտության
ընտրանքի ձևավորում: Թեմա 8` Հետազոտության գործիքի ստեղծում,
փորձարկում: Թեմա 9`Դաշտային աշխատանքներ: Թեմա 10` SPSS ծրագրի
հիմունքներ: Թեմա 11`Բաց հարցերի փակում, ինֆորմացիայի կոդավորում,
մուտքագրում: Թեմա 12`Համակարգչային բազայի մշակում: Թեմա 13`
Հաշվետվությունների ներկայացում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ռեֆերատ:
2-րդ ստուգում. Ռեֆերատ:

կառավարումը: Թեմա 7՝ Որոշումների ընդունումը: Թեմա 8՝ Մոտիվացիայի էությունը և կառավարումը: Թեմա 9՝ Լիդերությունը և
կառավարումը: Թեմա 10՝ Հաղորդակցությունը և կառավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը 1, 1, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար` 3, 3 և 4
միավորներով: Միավորների քայլը 0,5 է:

2202/B26. Սոցիոլոգիական պրակտիկում - 3 (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (96 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գործնական հետազոտական նախագծի պլանավորման, կազմակերպման և իրականացման միջոցով սովորեցնել
ուսանողներին քանակական տվյալների հավաքման, սոցիոլոգիական
սանդղակների /Քուն/ Մաքփարթլենդի, Օսգուդի/ կիրառման, բաց հարցերի
փակման,
SPSS
համակարգչային
ծրագրի
միջոցով
տվյալների
մուտքագրման, մշակման և վեր-լուծության հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
պլանավորել,
կազմակերպել
սոցիոլոգիական
հետազոտական նախագիծ,
2. կհասկանա Քուն/Մաքփարթլենդի թեստի և Օսգուդի սեմանտիկ
դիֆֆերենցիալի հիման վրա հարցադրումների կառուցման
կանոնները,
3. կկարողանա կատարել բաց հարցերի փակում կոնտենտվերլուծության տեխնիկայի միջոցով, SPSS ծրագրի միջոցով ստեղծել
տեղեկատվական
բազա,
մուտքագրել,
ստուգել,
մշակել
տեղեկատվությունը, գրել հաշվետվություն:

Թեմա

Բովանդակությունը.
1`Սոցիոլոգիական

հետազոտությունների

2202/B27. Կրթության սոցիոլոգիա (6 կրեդիտ)
շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կրթության սոցիոլոգիայի`
որպես
միջին
մակարդակի
տեսության
կայացման
առանձնահատկություններին,
հետազոտության
մեթոդներին,
համաշխարհային կրթական գործընթացներին և Հայաստանում ընթացող
կրթական բարեփոխումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կրթության սոցիոլոգիայի որպես միջին մակարդակի
սոցիոլոգիական տեսության առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա
կրթության
սոցիոլոգիայի
կիրառական
նշանակությունը,
3. կկարողանա
կազմակերպել
կրթական
գործընթացի
կազմակերպման արդյունավետության գնահատմանն ուղղված
սոցիոլոգիական հետազոտություն:

տիպաբանությունը,
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Բովանդակությունը.

մեթոդաբանական հիմքերը,
կհասկանա
քաղաքական
համակարգի
և
քաղաքական
գործընթացների
սոցիոլոգիական
ըմբռնման
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա նախագծել և իրականացնել հասարակության
քաղաքական
համակարգի
տարբեր
բաղկացուցիչների`
քաղաքական սուբյեկտների, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական
գիտակցության և գաղափարախոսության, ինչպես նաև արդի
քաղաքական
գործընթացների`
քաղաքական
զարգացման,
արդիականացման,
քաղաքական
փոփոխությունների,
կոնֆլիկտների և ճգնաժամերի սոցիոլոգիական հետազոտություններ և վերլուծություններ,
4. կպատկերացնի քաղաքական համակարգի և քաղաքական
գործընթացների սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների արդի
մեթոդաբանական
շեշտադրումները,
ուղղությունները
և
զարգացման հեռանկարները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Քաղաքական սոցիոլոգիան սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքում: Թեմա 2` Քաղաքականության և քաղաքական կյանքի մասին վաղ
շրջանի ուսմունքները: Թեմա 3` Քաղաքականության սոցիոլոգիական
մեկնաբանությունները XI-րդ դարի վերջին, XX-րդ դարի սկզբին: Թեմա 4`
Քաղաքական իշխանություն. հասկացություն, տիպեր, իրականացման մեխանիզմներ, սոցիոլոգիական հայեցակարգեր: Թեմա 5`Քաղաքականության
համակարգային
վերլուծություն.
հասարակության
քաղաքական համակարգի կառուցվածք, գործառույթներ, հայեցակարգային
մոդելներ: Թեմա 6` Հասարակության քաղաքական մշակույթը. տարրերը,
տիպերը, ուսումնասիրման արդի ուղղությունները: Թեմա 7` Քաղաքական
գաղափարախոսություններ. Սոցիոլոգիական հայեցակարգեր, դրսևորման
մակարդակներ, գործառույթներ, հոսքեր: Թեմա 8` Քաղաքական գիտակցություն. մակարդակներ, տարրեր, սոցիոլոգիական ուսումնասիրման
հնարավորություններ: Թեմա 9` Քաղաքական էլիտա. Սոցիոլոգիական
տեսություններ, ձևավորման օրինաչափություններ, տիպեր: Թեմա 10`
Անհատի դերը քաղաքականության մեջ. անհատի, հասարակության և պետության հարաբերակցության հարցը, քաղաքական մասնակցության
ձևերը, քաղաքական սոցիալականացման գործընթացը: Թեմա 11`
Քաղաքական գործընթացներ. քաղաքական զարգացում, մոդերնիզացիա,
քաղաքական
փոփոխություններ,
քաղաքական
կոնֆլիկտներ
և
ճգնաժամեր:

Թեմա 1` Կրթությունը և սոցիոլոգիան: Թեմա 2` Կրթության սոցիոլոգիայի

2.

ձևավորման նախադրյալները: Թեմա 3` Կրթության սոցիոլոգիայի
կայացումը որպես գիտության առանձին ճյուղ: Թեմա 4` Կրթության
սոցիոլոգիան որպես միջին մակարդակի տեսություն: Թեմա 5`
Կրթությունը որպես միջդիսցիպլինար ուսումնասիրության առարկա:
Թեմա 6`Կրթությունը որպես սոցիալական համակարգ և սոցիալական
ինստիտուտ: Թեմա 7` Մինչմասնագիտական կրթություն: Թեմա 8`
Բարձրագույն կրթության միջազգայնացումը: Թեմա 9` Բոլոնիայի
համաձայնագիրը
և
բարձրագույն
կրթական
բարեփոխումները
Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1, 1, 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2203/B28. Քաղաքական սոցիոլոգիա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 48 ժամ գործնական
պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքականության
և քաղաքական կյանքի սոցիոլոգիական գաղափարների էվոլյուցիային,
ձևավորել
գիտելիքներ
քաղաքական
սոցիոլոգիայի`
որպես
սոցիոլոգիական գիտելիքի առանձին ճյուղի, ուսումնասիրման օբյեկտի,
առարկայի,
հասկացութային
համակարգի,
զարգացման
արդի
ուղղությունների, վերլուծության տեսական և մեթոդաբանական հիմքերի
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական սոցիոլոգիայի` որպես միջին մակարդակի
սոցիոլոգիական տեսության ուսումնասիրման տեսական և
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

4`Հոգեդինամիկ մոդելների շարքը: Թեմա 5` “Ճգնաժամի ինտերվենցիա” և

Ընթացիկ քննություններ

“Խնդրի վրա կենտրոնացման” մոդելի օգտագործման առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Հումանիստական և Էքզիստենցիալ մոդելները
սոցիալական աշխատանքում: Թեմա 7`Բիհևիորիստական և կոգնիտիվ
մոդելների շարք: Թեմա 8` Մոդելների ընտրության չափանիշները դեպքի
հետ աշխատելիս:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը 1, 1, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար` 3, 3 և 4
միավորներով: Միավորների քայլը 0,5 է:

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց`
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավորներ: Միավորների քայլը 1 է:

2202/B29. Սոցիալական աշխատանք և սոցիալական վարչարարություն (4
կրեդիտ )
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2203/B31. Աշխատանքի սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացը նպատաուղղված է սոցիալական աշխատանքի և
սոցիալական
վարչարարության
ակունքների,
սկզբունքների
և
գործառույթների բացատրմանը, տեսական մոտեցումների և մոդելների
նկարագրությանը,
տեսական
հիմունքների
մեկնաբանմանը:
Այս
դասընթացում արծվում են սոցիոլոգիական, տնտեսական, հոգեբանական և
փիլիսոփայական արմատներ ունեցող տեսական դրույթները, ինչպես նաև
նրանց օգտագործումը սոցիալական աշխատանքում և սոցիալական
վարչարարության մեջ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
սոցիալական
աշխատանքի
և
սոցիալական

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել աշխատանքի սոցիոլոգիան որպես
սոցիոլոգիայի առանձին բնագավառ, տալով գիտելիքներ աշխատանքի
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտի, նպատակների ու խնդիրների,
կիրառվող
մեթոդների,
տեսական
ուղղությունների
մասին:
Ուսունասիրվում են նաև աշխատանքի տարատեսակները, առանձնահատկությունները, գործառույթները:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.

Գիտելիք և իմացություն

վարչարարության հիմնական դրույթները և տեսական հիմքերը,

1.

կունենա գիտելիք ավանդական և ժամանակակից աշխատանքի
սոցիալական գործառույթների մասին,
2. կտիրապետի մասնագիտական իմացությանը, հասարակական
կյանքին ներազդման, աշխատանքային գործունեության
վերլուծության և կառավարման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը
Աշխատանքի սոցիոլոգիայի ծագումը և ուսումնասիրության շրջանակը:
Տեսական ուղղություններ: աշխատանքի տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները: Աշխատանքի ներազդման առանձնահատկությունները
տարբեր սոցիալական խմբերի վրա: Աշխատանքի սոցիալական վերահսկո-

2.

կհասկանա սոցիալական աշխատանքի մոդելների ձևավորման
սկզբունքները,
3. կկարողանա կիրառել այդ մոդելները պրակտիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն. սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական
վարչարարության
ակունքները,
հիմնական
սկզբունքներն
և
գործառույթները: Թեմա 2` Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական
վարչարարության տեսական մոդելների դերն ու նշանակությունը: Թեմա 3`
Համակարգային և էկոլոգիական մոդելների կիրառումը սոցիալական
աշխատանքի
և
սոցիալական
վարչարարության
մեջ:
Թեմա
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5`Ինքնասպանության տեսության հայեցակարգային մոտեցումները:

ղությունը: Աշխատանքի ուսումնասիրության մեթոդները: Աշխատանքի
տարապատկերը և գործառնությունը Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0, 5 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0, 5 է:

2203/B32. Մարկետինգային հետազոտություններ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2203/B30. Միջին մակարդակի տեսություններ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել շուկայական
տնտեսության զարգացման պայմաններում տնտեսական գործունեության
կազմակերպման, փոփոխման և կանխատեսման հիմնական միջոցների
զինանոցը` մարկետինգային հետազոտությունների մեթոդիկան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա բոլոր այն հիմնական տվյալների հավաքման և
վերլուծության մեթոդները, որոնք հատուկ են հենց մարկետինգային
հետազոտությունների համար:
2. կհասկանա
ինչպես
կազմակերպելու
իրականացնել
մարկետինգային հետազոտություններ և վերլուծել դրանց
արդյունքները:
3. կկարողանա գնահատել տվյալների հավաքման մեթոդների
արդյունավետությունը,
օգտվել
վերլուծական
հիմնական
մոդելներից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Մարկետինգային հետազոտությունների մեթոդական հիմքերը:
Թեմա 2՝ Տվյալների հավաքման յուրահատուկ մեթոդները: Թեմա 3՝
Մարկետինգային հետազոտության ծրագրի մշակման գործընթացը և
հիմնական չափանիշները: Թեմա 4`Ընտրանքի ձևավորման առանձնահատկությունները մարկետինգային հետազոտություններում: Թեմա 5՝
Մարկետինգային
հետազոտություներում
կիրառվող
վերլուծական

Նպատակը.
Դասընթացը նպատակաուղղված է ծայրահեղ իրավիճակների տրամաբանության վերլուծությանը, այդ իրավիճակներում գտնվող մարդկանց
վարքային
դրսևորումների
նկարագրությանը,
ինքնասպանության
սոցիոլոգիայի ծագման և զարգացման պատմությանը, ինքնասպանության
սոցիոլոգիայի տեսական նյութի և այդ ֆենոմենի հետազոտական
հնարավորությունների վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արհավիրքների և ծայրահեղ իրավիճակների տրամաբանությունը,
ինքնասպանության
սոցիոլոգիայի
տեսական
հիմունքները,
2. կհասկանա ճգնաժամի պլանավորման և կանխարգելման կազմակերպման ընթացքը (սոցիալական տեխնոլոգիաները),
3. կկարողանա այդ ֆենոմենները հետազոտել և կանխարգելման
ուղիներ առաջարկել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Արհավիրքի տեսության հիմունքները և նրա կիրառումը սոցիոլոգիայում: Թեմա 2`Կոնսերվատիվ իմպուլսը և ճգնաժամը: Ճգնաժամը
որպես կորուստ և զարգացում: Թեմա 3`Ճգնաժամի պլանավորման և
կանխարգելման հնարավորությունները: Թեմա 4`Ինքնասպանության
սոցիոլոգիայի
ակունքները
և
տեսական
հիմքերը:
Թեմա
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մոդելները: Թեմա 6՝ Մարկետինգային հետազոտության արդյունքների
ամփոփ ներկայացման աղյուսակային եղանակները և դրանց նկատմամաբ
առաջ քաշվող պայմանները: Թեմա 7՝ Մարկետինգային հետազոտության
արդյունքների ամփոփ ներկայացման գրաֆիկական եղանակները և դրանց
նկատմամաբ առաջ քաշվող պայմանները: Թեմա 8`Մարկետինգային հետազոտության վերլուծական հաշվետվության կազմում և դրանց
նկատմամբ առաջ քաշվող պայմանները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտ: Հասարակությունը
որպես սոցիոմշակութային համակարգ: Թեմա 4` Մշակույթը որպես
սոցիալական իմացության օբյեկտ: Մշակույթի հիմնական տարրերը: Թեմա
5` Անձը որպես հասարակական հարաբերությունների սուբյեկտ և օբյեկտ:
Թեմա 6` Սոցիալական շեղումը և սոցիալական վերահսկողությունը: Թեմա
7`Սոցիալական
կառուցվածքը
և
հասարակության
սոցիալական
շերտավորումը: Թեմա 8`Սոցիալական խումբը, սոցիալական խմբերի կառուցվածքը, խմբային դինամիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ

Ընթացիկ քննություններ

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով:

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3,

Եզրափակիչ քննություն

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2201/B01.Սոցիալական աշխատանքի սոցիոլոգիական հիմքերը (6 կրեդիտ)

2201/B02.Սոցիալական աշխատանքի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն և
32 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ <<Սոցիալական
աշխատանք>> մասնագիտության ծագման և զարգացման պատմության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարատին ուսանողը.
1. կիմանա մասնագիտության ծագման և զարգացման գործընթացի
մասին, կհասկանա Սոցիալական աշխատանք մասնագիտության
առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա պատկերացում կազմել Սոցիալական աշխատանք
մասնագիտության մասին ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ այլ
երկրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական աշխատանքի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2`
Սոցիալական աշխատանքի` որպես մասնագիտության առաջացման և
ձևավորման գործընթացի տրամաբանությունը: Թեմա 3` Բարեգոր-

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սոցիոլոգիական
գիտության
առանցքային
հասկացություններին
և
պարզաբանել
սոցիալական աշխատանքի տարբեր բնագավառներում դրանց կիրառումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիոլոգիական գիտելիքների ազատ կիրառության
հիմնարար սկզբունքի մասին,
2. կհասկանա ինչպես կազմել ճիշտ պատկերացում հասարակության
սոցիալական կառուցվածքի մասին,
3. կկարողանա առանձնացնել առօրյա կյանքի երևույթների և գործընթացների սոցիալական էությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. սոցիոլոգիա գիտության
առարկան և գործառույթները: Թեմա 2` Սոցիոլոգիայի զարգացման և
կայացման հիմնական պատմական փուլերը: Թեմա 3` Հասարակությունը
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ծությունը և սոցիալական աշխատանքը: Թեմա 4` Եկեղեցական
բարեգործությունը և սոցիալական աշխատանքի հիմքերը: Թեմա 5`
Սոցիալական աջակցության համակարգի ձևավորումը: Թեմա 6`
Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը: Թեմա 7` Սոցիալական
աշխատանք մասնագիտության ձևավորման և զարգացման նախադրյալները ՀՀ-ում: Թեմա 8` Ժամանակակից սոցիալական աշխատանքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Բովանդակություն.

Թեմա 1`Մարդը և միջավայրը, էթիկետ և էթիկա: Թեմա 2` Սոցիալական
աշխատանքի կոդեքսը: Թեմա 3` Մասնագիտական արժեքներ, սոցիալական աշխատանքի սկզբունքներ: Թեմա 4`Սոցիալական աշխատողների
պարտավորություններն ու իրավունքները: Թեմա 5`Սոցիալական
աշխատողների
Միջազգային
Ֆեդերացիայի
կողմից
ընդունված
<<Սոցիալական աշխատանքի էթիկա. սկզբունքներ և ստանդարտներ>>
փաստաթուղթը: Թեմա 6`Մասնագիտական հատկություններ, որոնք
պարտադիր են սոցիալական աշխատողի համար և հատկություններ, որոնք
անթույլատրելի են այդ աշխատանքում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/B03. Սոցիալական աշխատանքի էթիկական հիմքերը (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (24 ժամ դասախոսություն և
8 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2201/B04.
կրեդիտ)

Ժողովրդագրություն

և

սոցիալական

վիճակագրություն

(2

Շաբաթական 2 ժամ, (24 ժամ դասախոսություն և
8 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիալական
աշխատողների
Միջազգային
ֆեդերացիայի
կողմից
ընդունված
<<Սոցիալական աշխատանքի էթիկա. սկզբունքներ և ստանդարտներ>>
փաստաթղթին,
սոցիալական
աշխատանքի
էթիկական
կողմերի
յուրահատկությանը, սոցիալական աշխատողի, որպես մասնագետի,
ինչպես նաև այդ մասնագիտությունն ընտրած մարդու (իբրև անհատի)
առջև դրվող պահանջներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա
ներկայացնել
և
մեկնաբանել
սոցիալական
աշխատողների Միջազգային ֆեդերացիայի կողմից ընդունված
<<Սոցիալական
աշխատանքի
էթիկա.
սկզբունքներ
և
ստանդարտներ>> փաստաթուղթը:
2. կհասկանա սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական կոդեքսը,
մասնագիտական արժեքները և սկզբունքները:
3. կկարողանա նկարագրել սոցիալական աշխատողի պարտավորություններն ու իրավունքները:

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել սոցիալական
վիճակագրության և ժամանակակից ժողովրդագրության հիմնական
տեսական և էմպիրիկ մոտեցումների վերաբերյալ գիտելիքներ:
Տեղեկություններ զանգվածային վիճակագրական հետազոտությունների,
ժողովրդագրության օբյեկտի, առարկայի մեթոդաբանական ապարատի և
առանձնահատկությունների մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական վիճակագրության, ժողովրդագրության
հիմնական տեսական և էմպիրիկ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա սոցիալական վիճակագրության և ժողովրդագրության
մեթոդաբանական հիմքերի, գործառնական ապարատի էությունը,
3. կկարողանա կատարել զանգվածային վիճակագրական հիմնական
ուսումնասիրություններ, մեկնաբանել, բացատրել ժողովրդագրական շարժերը:
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Թեմա 1` Սոցիալական աշխատանքի զարգացման պատմությունը: Թեմա
2` Սոցիալական աշխատանքը որպես գիտություն և մասնագիտություն:
Թեմա 3` Սոցիալական աշխատանքը որպես գործունեության հատուկ ձև:
Թեմա 4` Սոցիալական աշխատանքի էթիկական կոդեքսը: Թեմա 5`
Սոցիալական աշխատանքի տեսական հիմքերը: Թեմա 6` Սոցիալական
աշխատանքի
մեթոդները:
Թեմա
7`Սոցիալական
աշխատանքի

Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Սոցիալական վիճակագրության օբյեկտը,
առարկան, տեղը այլ գիտությունների շարքում: Թեմա 3` Սոցիալական
վիճակագրության մեթոդը: Թեմա 4` Վիճակագրական դիտարկման
տեսակները և ձևերը: Թեմա 5` Չափման մակարդակները: Թեմա 6`
Կենտրոնական միտման չափումներ: Թեմա 7` Վարիացիա: Թեմա 8`
Վարիացիոն վերլուծություն: Թեմա 9` Տեղեկատվության ընդհանրացում:
Թեմա 10`Դինամիկ շարքեր: Թեմա 11` Ինդեքսներ: Թեմա 12`
Ազգաբնակչության վիճակագրություն: Թեմա 13`Ազգային եկամտի
վիճակագրություն: Թեմա 14` Առողջապահության վիճակագրություն: Թեմա 15` Աշխատանքի վիճակագրություն:

տեխնոլոգիաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/B06. Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանական հիմքերը (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (64 ժամ դասախոսություն և
32 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2201/B05. Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն և
32 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասավանդումը կենտրոնանում է այն գիտելիքների և հմտությունների
վրա,
որոնք
անհրաժեշտ
են
§Սոցիալական
աշխատանք¦
մասնագիտությունն
ուսումնասիրող
ուսանողների
հոգեբանական
տեսական կողմնորոշվածության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անձի տեսությունների կիրառման մասին,
2. կհասկանա
սոցիալական
աշխատանքում
հմտությունների
կիրառության մասին,
3. կկարողանա
ադեկվատ
կողմնորոշվածության
արդյունքում
կիրառել
4. գործնական մեթոդները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրները, հոգեկան գործընթացներ`
զգայություն, ընկալում, ուշադրություն, հիշողություն, կամք, զգացմունքներ:
Թեմա 2`Հոգեկանի հատկությունները. խառնվածք, բնավորություն,

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել համալիր
պատկերացումներ սոցիալական աշխատանքի` որպես մասնագիտական
գործունեության,
սոցիալական
աշխատանքի
և
հասարակական
գիտությունների
միջև
գոյություն ունեցող
կապի, սոցիալական
աշխատանքի ընդհանուր տեխնոլոգիաների, մեթոդների, հիմնական
արժեքների և սկզբունքների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական աշխատանքի զարգացման պատմության
մասին, գաղափարախոսության, հասկացական հիմքերի մասին,
2. կհասկանա սոցիալական աշխատանքի հիմարարար արժեքներն ու
սկզբունքները,
3. կկարողանա
ճիշտ
կիրառել
սոցիալական
աշխատանքի
մեթոդները:
Բովանդակությունը.
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ընդունակություն: Թեմա 3` Անձի տեսություններ Թեմա 4 Զ. Ֆրոյդի
հոգեվերլուծական տեսույթունը, Ա. Ադլերի անձի տեսության կիրառումը
սոցիալական աշխատանքում: Կարլ Գուստավ Յունգի տեսության
հիմնական դրույթները: Անձի տեսությունը ըստ Մասլոուի: Անձի
զարգացման հոգեսոցիական ուղղությունը: Է. Էրիկսոնի անձի զարգացման
փուլերը Թեմա 5` Անձը և նրա ինքնագիտակցությունը: “Ես” կոնցեպցիան և
դրա բաղադրիչները: Հոգեբանական “Ես”-ը և դրա ենթակառուցվածքները:
“Ես”
կոնցեպցիայի
սոցիալական
կողմերը:
Խումբ,
դեր
և
ինքնագիտակցություն: Թեմա 6` Ինքնագնահական և միջազնձնային
հաղորդակցություն: Թեմա 7` Սոցիալական դիրքորոշումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

2.
3.

բնութագրել
իրավաստեղծ
գործունեության
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում,
ներկայացնել ՀՀ Սահմանադրության հիմնական դրույթները, ՀՀ
սոցիալական օրենսդրության հիմքը կազմող հիմնական օրենքները
պետական
կենսաթոշակների,
նպաստների,
սոցիալական
աջակցության և բնակչության զբաղվածության վերաբերյալ:

Բովանդակությունը
Թեմա 1՝ ՀՀ Սահմանադրությունը որպես իրավական, սոցիալական, ժողովըրդավարական պետության գործունեության հիմք : Թեմա 2՝ Իրավաստեղծ
գործունեություն
և
իրավաստեղծ
գործունեության
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: Թեմա 3՝ ՀՀ Ընտանեկան օրենսգիրքը
որպես ՀՀ-ում ընտանիքի հետ իրականացվող սոցիալական աշխատանքի
իրավական կարգավորման հիմք: Թեմա 4՝ Առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխաների խնամքի կազմա-կերպման ձևերը ՀՀ-ում: Թեմա 5՝ ՀՀ
Աշխատանքային
օրենսգիրքը
որպես
ՀՀ-ում
աշխատանքային
հարաբերությունների կարգավորման իրավական հիմք. Զբաղվածության
ոլորտում իրականացվող սոցիալական քաղաքականությունը և հիմնական
ծրագրերը: Թեմա 6՝ Սոցիալական աջակցության մասին ՀՀ օրենքը որպես
սոցիալական աջակցության ոլորտի պետական կարգավորման իրավական
մեխանիզմ: Թեմա 7՝ Պետական կենսաթոշակային համակարգը ՀՀ-ում:
Թեմա 8՝ ՀՀ օրենքը պետական նպաստների մասին: Թեմա 9՝ Մարդու
իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/B07. Սոցիալական աշխատանքի իրավական հիմքերը (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը, համապատասխանաբար, 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիալական
աշխատանքի իրավական հիմքը կազմող
օրենսդրական ակտերի և
բնակչության
առանձին խմբերի սոցիալական պաշտպանության
համակարգերի հետ: Դասընթացը ենթադրում է նաև միջազգային
համաձայնագրերի և հռչակագրերի ուսումնասիրություն, որոնք առնչվում
են մարդու հիմնարար իրավունքների և ազատությունների հետ՝ դրանով
իսկ
հանդիսանալով
սոցիալական
աշխատողի
մասնագիտական
գործունեության իրավական հիմքը:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը,
համապատասխանաբար, 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/B08. Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ (5 կրեդիտ)

Կրթական արդյունքները.

Շաբաթական 4 ժամ, (48ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա.
1. սահմանել <<նորմ>>, <<օրենք>>, << նորմատիվ իրավական ակտ>>,
<<իրավունք>>
հասկացությունները
և
նշել
վերջիններիս
տեսակները,

Նպատակը.
Դասընթացը ծանոթացնում է ուսանողներին սոցիալական աշխատանքի
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մե-թոդների ամբողջության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական աշխատանքի բոլոր մեթոդների վերաբերյալ,
2. կհասկնա վերլուծել հիմնախնդիրները և դրանց համապատասխան
ընտրել սոցիալական աշխատանքի մեթոդը,
3. կկարողանա պլանավորել միջամտության ընթացքը ըստ փուլերը:

2201/B09. Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաներ (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն և
32 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ծանոթացնել ուսանողներին
սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաներին, դրանց դասակարգմանը,
յուրացնել սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաների կիրառման
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաների բնորոշումը,
դասակարգումը, կիրառման սկզբունքները,
2. կհասկանա տարբերակումը սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաները սոցիալական տեխնոլոգիաներից,
3. կկարողանա կիրառել սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաները
սոցիալական աշխատանքի համապատասխան բնագավառում:
Բովանդակություն.
Թեմա 1`Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաների տեսական
հիմքերը: Թեմա 2` Սոցիալական տեխնոլոգիաների դասակարգում: Թեմա
3` Սոցիալական գնահատում: Թեմա 4` Սոցիալական կանխատեսում:
Թեմա 5` Սոցիալական կանխարգելում: Թեմա 6` Սոցիալական
վերականգնում: Թեմա 7` Սոցիալական պլանավորում: Թեմա 8`Հարցազրույցի տեխնոլոգիան սոցիալական աշխատանքում. նպատակը,
խնդիրները:
Թեմա 9`Սոցիալական աշխատանքի հարցազրույցի
տեսակները և փուլերը: Թեմա 10` Հարցազրույց վարելու հիմնական
կանոնները, սկզբունքները և հմտությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Բովանդակությունը.
Թեմա
1`Մեթոդ
հասկացությունը
սոցիալական
աշխատանքում,
սոցիալական աշխատանքի մեթոդների պատմական զարգացման
համառոտ ակնարկ: Թեմա 2`Անհատական աշխատանքը որպես
սոցիալական
աշխատանքի
մեթոդ,
դրա
նպատակները
և
առանձնահատկությունները: Թեմա 3`Անհատական աշխատանքի փուլերը:
Թեմա 4`Անհատական աշխատանք իրականացնելու համար սոցիալական
աշխատողին անհրաժեշտ հմտությունները: Թեմա 5` Ընտանեկան
աշխատանքը որպես սոցիալական աշխատանքի մեթոդ, դրա նպատակները և առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Ընտանեկան աշխատանքի
փուլերը: Թեմա 7`Ընտանեկան աշխատանք իրականացնելու համար
սոցիալական աշխատողին անհրաժեշտ հմտությունները: Թեմա 8`
Խմբային աշխատանքը որպես սոցիալական աշխատանքի մեթոդ, դրա
նպատակները և առանձնահատկությունները: Թեմա 9` Խմբերի տիպերը
խմբային սոցիալական աշխատանքում: Թեմա 10` Խմբային աշխատանքի
փուլերը: Թեմա 11` Խմբային աշխատանք իրականացնելու համար
սոցիալական աշխատողին անհրաժեշտ հմտությունները: Թեմա 12`
Համայնքային աշխատանքը որպես սոցիալական աշխատանքի մեթոդ, դրա
նպատակները և առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Համայնքային
աշխատանքի տիպերը /ըստ մոտեցումների/: Թեմա 14` Համայնքային
աշխատանքի փուլերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2201/B10. Հետազոտության
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մեթոդները

սոցիալական աշխատանքում(6

կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն և
32 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ սոցիալական
աշխատանքի հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ, նրանց մոտ
ձևավորել հետազոտական տարբեր գործընթացների իրականացման և
մեթոդների կիրառման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թե ինչպես է իրականացվում սոցիալական աշխատանքի
հետազոտությունը,
2. կհասկանա սոցիալական աշխատանքում հետազոտությունների
անհրաժեշտությունը,
3. կկարողանա
իրականացնել
սոցիալական
աշխատանքին
վերաբերող սոցիալական հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հետազոտության տեղը սոցիալական աշխատանքում: Թեմա 2`Սոցիալական ծառայությունը և սոցիալական աշխատանքը: Թեմա 3` Հետազոտության հիմնական բնութագրերը: Թեմա 4` Հետազոտական էթիկա:
Թեմա 5` Հետազոտական խնդիրների և նպատակների ձևակերպումը:
Թեմա 6՝Հիմնավորվածություն և հուսալիություն: Թեմա 7`Չափման
գործիքի ընտրությունը: Թեմա 8`Փոփոխականների չափումն անմիջական
դիտարկման
միջոցով:
Թեմա
9`Քանակական
և
որակական
մեթոդներ:Թեմա 10`Հետազոտական ծրագրերի ստեղծումը: Թեմա
11`Ընտրանքի հետ կապված արարողակարգերի իրագործումը: Թեմա 12`
Հետազոտական հարցազրույց: Թեմա 13` Հարցաթերթով հարցում: Թեմա
14` Երկրորդային վերլուծություն: Թեմա 15` Պատմական հետազոտություն: Թեմա 16` Մեկ դեպքի հետազոտում: Թեմա 17` Ծրագրի
գնահատում: Թեմա 18`Հետազոտական նախագծերի կազմում: Թեմա
19`Հետազոտության հաշվետվություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

2201/B11. Ինստիտուցիոնալ սոցիալական աշխատանք- 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Սույն դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ընտանիքի՝
որպես սոցիալական ինստիտուտի և սոցիալական խմբի մեկնաբանության
հիմնական մոտեցումներին, ընտանիքի տեսակներին և ընտանիքի
ինստիտուտի գործառույթներին, ինչպես նաև ընտանեկան սոցիալական
աշխատանքի էությանը և բնույթին: Դասընթացը ենթադրում է նաև
արդարադատության
համակարգում
սոցիալական
աշխատանքի
իրականացման
հիմնական
առանձնահատկությունների
ուսումնասիրություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի մեջ ներառված ուսանողները դասընթացի ավարտից հետո
պետք է.
1. ձեռք բերեն գիտելիքներ ընտանիքի մեկնաբանության հիմնական
մոտեցումների մասին, ծանոթանան ընտանիքի ինստիտուտի
հիմնական գործառույթներին, իմանան ընտանիքի տեսակները,
կարողանան բնութագրել ընտանիքի դերը և տեղը ժամանակակից
հասարակությունում,
2. բնութագրեն ընտանիքի համար գործող ծառայությունները և դրանց
տեսակները, ներկայացնեն ընտանիքի հետ սոցիալական
աշխատանքի նպատակները և իրականացման
առանձնահատկությունները:
3. կիմանան արդարադատության համակարգում սոցիալական
աշխատանքի իրականացման նպատակները և ներդրման
պատմությունը,
4. նկարագրեն արդարադատության համակարգում սոցիալական
աշխատողի գործառույթները
5. ներկայացնեն քրեական դատավարության ընթացքում
սոցիալական աշխատանքի բնույթը և էությունը:
Բովանդակությունը.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Թեմա 1՝Ընտանիքը որպես սոցիալական ինստիտուտ. ընտանիքի
ինստիտուտի կառուցվածքի և գործունեության մեկնաբանության
մոտեցումները: Թեմա 4՝ Ընտանիքի տեսակները: Թեմա 5՝Ընտանիքի
ինստիտուտի հիմնական գործառույթները: Թեմա 6՝ Ընտանիքում ծագող
հիմնախնդիրների
տեսակները
և
«ընտանիքի
խոցելիություն»
հասկացության մեկնաբանությունը: Թեմա 7՝ Ընտանիքի համար գործող
սոցիալական ծառայությունների բնույթը և վերջիններիս տեսակները:
Թեմա 8՝ Ընտանիքին ուղղված սոցիալական քաղաքականությունը ՀՀ-ում:
Թեմա 9՝
Ընտանեկան սոցիալական աշխատանքի էությունը,
նպատակները և իրականացման առանձնահատկությունները: Թեմա 10՝
Սոցիալական աշխատանքի իրականացման նպատակները և ներդրման
պատմությունը
արդարադատության
համակարգում:
Թեմա
11՝
Սոցիալական
աշխատողի
գործառույթներն
արդարադատության
համակարգում:
Թեմա
12՝
Սոցիալական
աշխատանքի
առանձնահատկությունները քրեական դատավարության շրջանակներում:
Թեմա 13՝ Դատական համակարգը ՀՀ-ում: Թեմա 14՝ Անչափահասների
գործերով արդարադատության համակարգը ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

սոցիալական
աշխատանքում:
Դասընթացում
ներկայացվում
նաև
սոցիալական աշխատանքի մոդելների ձևավորման սկզբունքները:
Կրթական արդյունքները.
Դասըթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական աշխատանքի մոդելների տեսական
հիմունքները:
2. կհասկանա սոցիալական աշխատանքի մոդելների ձևավորման
սկզբունքները
3. կկարողանա կիրառել այդ մոդելները պրակտիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`Ներածություն.
սոցիալական
աշխատանքիտեսական
մոտեցումների և մոդելների դերն ու նշանակությունը:
Թեմա 2
`Հոգեդինամիկ մոդելների շարք: Թեմա 3.`Համակարգային, էկոլոգիական
մոդելները սոցիալական աշխատանքում: Թեմա 4` Հումանիստական և
էքզիստենցիալ մոդելների կիրառումը:
Թեմա 5`
§Ճգնաժամի
ինտերվենցիա¦ մոդելը և նրա օգտագործման ճանապարհները: Թեմա
6`Խնդրի վրա կենտրոնացման մոդելը և նրա օգտագործման
հնարավորությունները: Թեմա 7`Բիհևիորիստական և կոգնիտիվ մոդելների
շարք: Թեմա 8`Մոդելների ընտրության չափանիշները դեպքի հետ
աշխատելիս:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը, համապատասխանաբար, 1
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված
2
ընթացիկ
քննությունները
գրավոր
են,
յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը 0.5 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը,
համապատասխանաբար, 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2202/B12. Սոցիալական աշխատանքի մոդելներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ սեմինար պարապմունք
4-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասըթացը նպատակաուղղված է սոցիալական աշխատանքի տեսական
մոտեցումների և մոդելների նկարագրությանը, տեսական հիմունքների
մեկնաբանմանը: Այս դասընթացում արծարծվում են
սոցիոլոգիական,
հոգեբանական և փիլիսոփայական արմատներ ունեցող տեսական
դրույթները, ինչպես նաև նրանց օգտագործման հնարավորությունները

2201/B13.Սոցիալական աշխատանք երեխաների հետ -1 (8 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (64 ժամ դասախոսություն և
32 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել երեխաների հետ սոցիալական աշխատանքի սկզբունքների, նպատակների,
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ուղղություների և առանձնահատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանանա երեխաների հետ աշխատելու մեթոդների մասին,
2. կհասկանա
երեխաների
սոցիալական
պաշտպանության
համակարգի և դրա գործառնման մեխանիզմների մասին,
3. կկարողանա ձեռք բերել հմտություն պրակտիկ օրինակների վրա
վերլուծելու երեխաների պաշտպանության հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Մանկական սոցիալական ծառայությունների դասակարգումը
/տարբեր երկրների փորձի վրա: Թեմա 2` Երեխաների հետ աշխատելու և
շփվելու հիմնական մեթոդները: Թեմա 3` Սոցիալական աշխատանքը և
երեխաները ծայրահեղ ռիսկային իրավիճակներում: Թեմա 4`ՀՀ-ի
երեխաների հանդեպ սոցիալական քաղաքականությունը: Թեմա 5`
Ծառայությունների դասակարգման չափանիշները. լրացնող, փոխարինող և
վերականգնող ծառայություններ: Թեմա 6` Հայաստանում երեխաների
համար գործող արդի սոցիալական ծառայությունները և ծրագրերը: Թեմա
7` Երեխաների ռիսկի խմբերը և նրանց հետ աշխատանքի առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

1.
2.

կկարողանա կազմել սոցիալական հետազոտության ծրագիր,
կկարողանա ստեղծել սոցիալական տեղեկատվության հավաքման
տարբեր գործիքներ` հարցաթերթ, հարցազրույցի պլան, սոցիոմետրիկական թեսթ, դիտարկման քարտ և այլն,
3. կկարողանա հավաքված սոցիալական քանակական տեղեկատվությունը նախապատրաստել մեքենայական մշակման:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական հետազոտության ծրագիր: Թեմա 2` Հարցաթերթ:
Թեմա 3` Դիտարկում: Թեմա 4` Հարցազրույց:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

2202/B15.Հասարակայնության հետ կապերի հիմունքներ և պրակտիկում (6
կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Նպատակը.
Ծանոթացնել
ուսանողներին
Հասարակայնության
հետ
կապերի
հիմնական հասկացությունների, գործիքների, PR մասնագետների
գործունեության ոլորտների հետ: Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին
կներկայացվի բավականին հարուստ գրականության ցանկ, մեթոդական
նյութեր և հանձնարարություններ ու խնդիրներ, որոնք կվերաբերեն
քննարկվելիք հարցերին:
Կրթական արդյունքները .
Դասընթացի ավարտին ուսանողները պետք է.
1. տիրապետեն PR հիմնական հասկացություններին,
2. կարողանան մշակել PR նախագիծ,
3. իմանալ PR ակցիաների` կոնֆերանսների, շնորհանդեսների,
մամլո-ասուլիսների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հասարակայնության հետ կապեր (PR) դիսցիպլինի նկարագիրը,
նպատակները և խնդիրները: Թեմա 2` Դիսցիպլինի կառուցվածքը և
խնդիրները: Թեմա 3` PR-ի հիմնական հասկացությունները: Թեմա

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/B14. Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկում -1 (2կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորողների մոտ զարգացնել սոցիալական
աշխատանքի հետազոտություններ անցկացնելու և հետազոտական
տարբեր մեթոդներ կիրառելու գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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4`Հասարակայնության հասկացությունը PR-ում: Թեմա 5` Արդյունավետ
հաղորդակցման մակարդակները: Թեմա 6` Հասարակական կարծիքի
էությունը: Թեմա 7` Բրենդինգի հասկացությունը PR-ում: Թեմա 8`Իմիջի

Թեմա 1`Սոցիալական դեպքի կառավարման էությունը, նպատակները և
խնդիրները միկրո և մակրոմակարդակներում: Թեմա 2` Սոցիալկան դեպքի
կառավարման մեթոդի առաջացման և զարգացման հիմնական
նախադրյալները: Թեմա 3` Սոցիալական դեպքի կառավարման հիմնական
գործառույթները:
Թեմա
4`Գնահատումը
սոցիալական
դեպքի
կառավարման մեջ: Թեմա 5`Պլանավորումը սոցիալական դեպքի
կառավարման մեջ. այցելուի սպասարկման անհատական ծրագրի
կառուցվածքը: Թեմա 6` Միջամտությունը սոցիալական դեպքի կառավարման մեջ. միջամտության ռազմավարությունները: Թեմա 7`Արդյունքների գնահատումը սոցիալական դեպքի կառավարման մեջ: Թեմա
8`Շարունակական
վերահսկողությունը
սոցիալական
դեպքի
կառավարման մեջ: Թեմա 9`<<Հուզական այրման>> համախտանիշը և դրա
կանխարգելման եղանակները: Թեմա 10` Քննարկման տեսակները.
սոցիալական դեպքի քննարկումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

հասկացությունը PR-ում: Թեմա 9` Միֆո-դիզայն հասկացության էությունը:
Թեմա 10`Գովազդի հասկացությունը PR-ում, նպատակները և խնդիրները:
Թեմա 11` PR-ակցիաների տեսակները: Մամուլի ասուլիս, բրիֆֆինգ,
ընդունելություն, շնորհանդես. կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
Թեմա 12` PR-ի դրսևորումները հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: Թեմա 13`Սոցիոլոգիական հետազոտությունների դերն ու նշանակությունը PR–ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Ընթացիկ քննություններ

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2201/B16. Սոցիալական դեպքի կառավարում (6 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2201/B17. Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկում -2 (3կրեդիտ)

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողների գիտելիքները
սոցիալական աշխատանքի մեթոդներից մեկի` սոցիալական դեպքի
կառավարման էության, նպատակների, խնդիրների և գործառույթների
մասին:
Կրթական արդյունքերը.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական դեպքի կառավարման համար անհրաժեշտ
գիտելիքների և հմտությունների մասին,
2. կհասկանա սոցիալական դեպքի կառավարման, այցելուի
սպասարկման անհատական ծրագիր կազմելը,
3. կկարողանա ձեռք բերել սոցիալական դեպքի քննարկման
իրականացման գիտելիքներ և հմտություններ:
Բովանդակությունը.

Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորողների մոտ զարգացնել սոցիալական
դեպքի վարման և կառավարման գործնական հմտություններ: Դասընթացի
ընթացքում գործնական պարապմունքնների միջոցով ուսանողները
կզարգացնեն այցելուի կարիքների գնահատման, միջամտության պլանի
կազմման, արդյունքների գնահատման, սոցիալական դեպքի քննարկման
կազմակերպման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անհատների և խմբերի հետ սոցիալական աշխատանքի
հիմնական մեթոդները,
2. կհասկանա սոցիալական աշխատանքի ծառայությունների ու
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Թեմա 2` Տարեց մարդկանց հետ աշխատանքում սոցիալական աշխատողին

հաստատությունների
որոշումների
ընդունման
հիմնական
մեթոդները,
3. կկարողանա
տիրապետել
սոցիալական
պաշտպանության
կառույցներում
աշխատանքի
հիմնական
մասնագիտական
տեխնոլոգիաներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկումի հիմնական
սկզբունքները: Թեմա 2` Արժեքներ և էթիկական նորմեր, հաղորդակցման,
գնահատման, պլանավորման հմտություններ: Թեմա 3` Սոցիալական
աշխատողի
հմտությունները
և
կարողությունները
անհատական
աշխատանքում: Թեմա 4` Մասնագիտական հմտությունների կիրառումը
անհատական սոցիալական տեխնոլոգիաներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

անհրաժեշտ գիտելիքները: Թեմա 3`Արժեքները տարեց մարդկանց հետ
սոցիալական աշխատանքում: Թեմա 4`Օգնող հարաբերությունների
ստեղծման
առանձնահատկությունները
տարեց
մարդկանց
հետ
սոցիալական աշխատանքում: Թեմա 5` Մեթոդի ընտրության և կիրառման
խնդիրը տարեց մարդկանց հետ սոցիալական աշխատանքում: Թեմա
6`Մոդելի ընտրության և կիրառման խնդիրը տարեց մարդկանց հետ
սոցիալական աշխատանքում: Թեմա 7`Սոցիալական աշխատանքի
ծառայությունների մատուցման խնդիրը տարեց մարդկանց հետ սոցիալական աշխատանքում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2201/B18. Սոցիալական աշխատանք խոցելի խմբերի հետ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2201/B19.Սոցիալական վերահսկողություն և շեղվող վարք (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, (24 ժամ դասախոսություն և
8 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների այն գիտելիքները և
հմտությունները, որոնք հնարավորություն կտան նրանց ճիշտ և
արդյունավետ կատարել սոցիալական աշխատանքը տարեց մարդկանց
հետ` հաշվի առնելով այս խմբի այցելուների պահանջմունքները և
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա այն գիտելիքների և հմտությունների մասին, որոնք
անհաժեշտ են տարեցների հետ սոցիալական աշխատանքի
իրականացման համար,
2. կկարողանա ճիշտ և արդյունավետ կատարել սոցիալական աշխատանք տարեց մարդկանց հետ:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Ներածություն. ծանոթացում դասընթացի նպատակների հետ:

Նպատակը.
Դասընթացը նվիրված է շեղվող վարքի ուսումնասիրությանը: Դասընթացը
ենթադրում է նաև շեղվող վարքի նկատմամբ կիրառվող սոցիալական
վերահսկողության, վերջինիս մեխանիզմների, իրականացման մեթոդների
և գործառույթների վերլուծության իրականացումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա շեղվող վարքի սահմանումը, կկարողանա ներկայացնել
վարքի շեղման մակարդակները, շեղվող վարքի բնութագրման
չափանիշները և այն բնութագրող հիմնական դրույթները,
2. կհասկանա շեղվող վարքի զարգացման և դրսևորման փուլերը,
կկարողանա ունենալ հստակ պատկերացումներ վերջինիս
տիպաբանության և այն տեսությունների մասին, որոնք ուղղված են
մեկնաբանելու շեղվող վարքը:
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3.

կկարողանա ներկայացնել <<սոցիալական վերահսկողություն>>
հասկացության մեկնաբանությունը, ներկայացնել սոցիալական
վերահսկողությունը մեկնաբանող սոցիոլոգիական տեսությունները
և նկարագրել գործառույթները:
Բովանդակություն
Թեմա 1՝<<Սոցիալական վերահսկողություն>> հասկացության մեկնաբանությունը. Սահմանումներ, բնորոշումներ. Թեմա 2`Սոցիալական վերահսկողության մեթոդները և գործառույթները: Թեմա 3`Սոցիալական
վերահսկողությունը մեկնաբանող սոցիոլոգիական տեսությունները: Թեմա
4` Սոցիալական աշխատանքը որպես սոցիալական վերահսկողության
սուբյեկտ: Թեմա 5`<<Շեղվող վարք>> հասկացության մեկնաբանությունը և
հիմնական սահմանումները: Թեմա 6`Վարքի շեղման մակարդակները և
շեղվող վարքի տեսակները: Թեմա 7`Շեղվող վարքը մեկնաբանող
հոգեբանական մոտեցումները: Թեմա 8`Շեղվող վարքի մեկնաբանությունը
ներկայացնող կենսաբանական տեսությունները: Թեմա 9`Շեղվող վարքը
մեկնաբանող սոցիոլոգիական տեսությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

3.կկարողանան տիրապետել համակարգի ուղղիչ գործառույթի
իրականացման մեխանիզմներին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հանցագործությունը որպես

սոցիալական երևույթ և նրա
առաջացման մասին բացատրությունները:
Թեմա 2`Հանցագործությունների դասակարգումը և վիճակագրությունը: Թեմա 3`Ժողովրդական
գործոնները և հանցագործ վարքը: Թեմա 4`Ընտանիք և հանցագործ վարք:
Թեմա 5`Հանցագործություն և պատիժ: Թեմա 6`Քրեկան գործերի հետ
կապված դատական գործընթաց: Թեմա 7`Ազատազրկում և նրա
հետևանքները: Թեմա 8`Իրավախախտների ուղղումը ազատատազրկման
հաստատություններում: Թեմա 9՝Իրավախախտների ուղղումը համայնքում: Երեխաների և ծնողների սոցիալականացումը: Թեմա 10`Պատժիչ
քաղաքականության ոլորտում նկատվող միտումները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

2201/B21. Սոցիալական քաղաքականության հիմունքներ (6 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
7 –րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական
քաղաքականության
բովանդակությանը,
նպաստել
սոցիալական
հիմնախնդիրների
լուծման
եղանակների
ու
սոցիալական
պաշտպանության մեխանիզմների վերլուծության ունակությունների ու
հմտությունների ձեռքբերմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական քաղաքականության առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա սոցիալական պաշտպանության ուսումնասիրման
մեթոդները,
3. կկարողանա հետազոտել սոցիալական հիմնախնդիրները:

2201/B20. Սոցիալական աշխատանք իրավախախտների հետ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական
6-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Այս դասընթացը դիտարկում է հանցագործ վարքը հասարակության
համատեքստում: Քննարկվում են հանցագործ վարքի առաջացման մասին
հիմնական տեսակետները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.

1. կիմանա քրեական պատիժների սահմանման մասին,
2. կհասկանան քրեական պատիժների սահմանման և իրագործման
համակարգը,
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Թեմա

1`Մենեջմենթ
հասկացությունը,
մենեջմենթի
հիմնական
գործառույթները և մակարդակները: Թեմա 2`Սոցիալական մենեջմենթի
էությունը, գործառույթները, տեսակները: Թեմա 3`<<Կազմակերպություն>>
հասկացությունը,
կազմակերպության
տարրերը,կազմակերպական
մշակույթը:
Թեմա
4`Կազմակերպության
կառուցվածքը.հիմնական
մոտեցումները: Թեմա 5` Կազմակերպությունների տեսակները: Թեմա
6`Թիմային աշխատանքի ձևերը կազմակերպություննում: Թեմա 7`Կազմակերպության ՈՒԹՀՍ-վերլուծություն: Թեմա 8`Սոցիալական մենեջմենթը և
սոցիալական աշխատանքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Բովանդակությունը.
1`Սոցիալական
քաղաքականության
ուսումնասիրման
տեսամեթոդաբանական
հիմքերը:
Թեմա
2`
Սոցիալական
քաղաքականության էությունն ու գործառույթները: Թեմա 3` Սոցիալական
քաղաքականության կառուցվածքը, օբյեկտը և սուբյեկտը: Թեմա 4`
Սոցիալական քաղաքականությունը և մարդու իրավունքները: Թեմա 5`
Սոցիալական քաղաքականության մոդելները: Թեմա 6` Սոցիալական
քաղաքականություն և սոցիալական պաշտպանություն: Թեմա 7`
Պետական սոցիալական ապահովագրության քաղաքականություն: Թեմա
8` Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական խմբերը: Թեմա 9`
Սոցիալական ծառայություններ: Թեմա 10`Սոցիալական քաղաքականությունը Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Թեմա

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ընթացիկ քննություններ

Եզրափակիչ քննություն

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3 և 4 միավոր:: Միավորների քայլը 1 է:

2201/B23. Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2201/B22. Սոցիալական կառավարում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ պարկերացում ձևավորել
սոցիալական ոլորտի կազմակերպությունների, սոցիալական մենեջմենթի
էության և գործառույթների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մենեջմենթի գիտելիքների մասին, հատկապես սոցիալական
մենեջմենթի էության մասին,
2. կհասկանա կազմակերպության էության և կարևոր բաղադրիչների
մասին,
3. կկարողանա իրականացնել կազմակերպության վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
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Նպատակը.
Դասընթացի
շրջանակներում
սոցիալական
աշխատանքն
ուսումնասիրվում է որպես պահանջմունքների բավարարմանն ուղղված
ծառայություն, սոցիալական պաշտպանության ոլորտը վեր է լուծվում
հասարակության գործառնության տնտեսագիտական սկզբունքների
տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա
տարբերակել
անձնական
և
կոլեկտիվ
պահանջմունքները,
2. կհասկանա
պետական
շահերի
գերակայության
խնդիրը
սոցիալական քաղաքականության մշակման և սոցիալական
աշխատանքի ձևավորման հարցում,
3. կիմանա ինչպես վերլուծել պահանջմունքների բավարարման
հնարավորությունները պետական, մասնավոր և հասարակական

սեկտորի ներքո:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Սոցիալական աշխատանքի տնտեսական սկզբունքները: Թեմա 2`
Ապրանքները
և
ծառայությունները
որպես
պահանջմունքների
բավարարման միջոց: Թեմա 3` Ապրանքների և ծառայությունների
արտադրություն: Թեմա 4` Շահույթ հետապնդող և շահույթ չհետապնդող
(հասարակական) կազմակերպությունները: Թեմա 5` Ապրանքների և
ծառայությունների բաշխման համակարգերը: Թեմա 6` Սոցիալական և
տնտեսական
ոլորտների
փոխհարաբերությունները:
Թեմա
7`
Սոցիալական աշխատանքի տնտեսական տարածքը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

Թեմա 2` Սոցիալական պաշտպանության կազմակերպման պատմությունը
և զարգաց ման փուլերը ՀՀ-ում: Թեմա 3` Սոցիալական աշխատանքը և
սոցիալական
քաղաքականությունը:
Թեմա
4`Սոցիալական

2201/B24.Սոցիալական պաշտպանության համակարգը Հայաստանում (3
կրեդիտ)

2201/B25. Սոցիալական տեսություններ (5 կրեդիտ)

պաշտպանության բաղադրիչները. Լրացնող, փոխարինող և վերականգնող
ծառայություններ: Թեմա 5`Հայաստանում որոշ խոցելի խմբերի
պաշտպանության համակարգերն ու մեխանիզմները (հաշմանդամներ,
ծերեր, երեխաներ, փախստականներ, ազգային փոքրամասնություններ):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Շաբաթական 4 ժամ, 7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Շաբաթական 2 ժամ, (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողը կծանոթանան սոցիալական
տեսություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա մի շարք նոր հասկացություններ, որոնք առանցքային են
ուսումնասիրվող տեսությունների շրջանակներում,
2. կկարողանա վերլուծել հասարակությունը մեկանաբանող մի շարք
տեսություններ,
3. կհասկանա հասարակության`որպես սոցիալական համակարգի և
անհատի միջև
գաղափարական կազմի միջավայրային
գործոնների մասին:
Բովանդակությունը.

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ-ում սոցիալական
պաշտպանության համակարգի էությանը, գաղափարախոսական հենքին,
համակարգի գործառնման մեխանիզմներին ու դրանց առանձնահատկություններին և համակարգի էական բացերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի արդյունքում ուսանողը.
1. կիմանա ՀՀ-ում սոցիալական պաշտպանության համակարգի
մասին,
2. կհասկանա սոցիալական պաշտպանության համակարգը և դրա
գործառնման մեխանիզմները,
3. կկարողանա ձեռք բերել հմտություն պրակտիկ օրինակներով
վերլուծելու սոցիալական պաշտպանության հիմնախնդիրները և
համակարգի բացերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ՀՀ-ում սոցիալական պաշտպանության համակարգի էությունը:

Թեմա 1` Սոցիալական տեսությունները սոցիալական աշխատանքի համատեքստում: Թեմա 2` Համակարգային տեսություն: Թեմա 3` Կոնֆլիկտի
տեսություն: Թեմա 4`Ուժեղացման տեսություն: Թեմա 5`Հոգեդինամիկ
տեսություն: Թեմա 6` Անձի զարգացման տեսություն: Թեմա 7`Սիմվոլիկ
ինտերակցիոնիզմ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
2201/B27. Մարդու իրավունքները և սոցիալական աշխատանքը (3 կրեդիտ)

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Եզրափակիչ քննություն

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ սոցիալական
աշխատանքի և մարդու իրավունքի առնչությունների, դրանց ծագման և
զարգացման փուլերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդու իրավունքների գաղափարախոսության մասին,
2. կհասկանա սոցիալական աշխատանքի և մարդու իրավունքի միջև
փոխառնչությունները,
3. կկարողանա պատկերացում ունենալ մարդու իրավունքների
պաշտպանության
երաշխիքների
և
դրանց
գործառնման
վերաբերյալ պետության և հանրության տարբեր շերտերի
պարտավորությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարդու իրավունքների գաղափարը. ծագումը և զարգացումը:
Թեմա 2` Սոցիալական աշխատանքի զարգացման պատմության և մարդու
իրավունքների վերաբերյալ գաղափարների զարգացման առնչությունները:
Թեմա 3` Մարդու իրավունքը և միջազգային սոցիալական աշխատանքը:
Թեմա 4` Իրավունքների սկզբունքները: Թեմա 5` Իրավունք և
պաշտպանություն: Թեմա 6` ՄԻՎՀԾՆ մեթոդաբանությունը և ծրագրերի
կազմումը. կիրառումը սոցիալական աշխատանքում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/B26. Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկում 3 (2կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, ( 32 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորողների մոտ զարգացնել սոցիալապես
խոցելի խմբերի հետ աշխատելու գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անհատների և խմբերի հետ սոցիալական աշխատանքի
հիմնական մեթոդները,
2. կհասկանա սոցիալական աշխատանքի ծառայությունների ու
հաստատությունների
որոշումների
ընդունման
հիմնական
մեթոդները,
3. կկարողանա
տիրապետել
սոցիալական
պաշտպանության
կառույցներում,
4. աշխատանքի հիմնական մասնագիտական տեխնոլոգիաներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`Սոցիալական
աշխատանքի
պրակտիկումի
հիմնական
սկզբունքները: Թեմա 2` Արժեքներ և էթիկական նորմեր, հաղորդակցման,
գնահատման, պլանավորման հմտություններ: Թեմա 3`Սոցիալական
աշխատողի
հմտությունները
և
կարողությունները
անհատական
աշխատանքում: Թեմա 4`Մասնագիտական հմտությունների կիրառումը
անհատական սոցիալական տեխնոլոգիաներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
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ա. «Հատուկ սոցիոլոգիական տեսություններ» մասնագիտացում

2202/B02. Մշակույթ և քաղաքակրթություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2202/B01. Ցեղասպանության տեսություններ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արվեստի պատմությանը, նախատեսվում է արվեստի ճյուղերից յուրաքանչյուրի խոր
ուսումնասիրություն և վերլուծություն` սոցիոլոգիական մեթոդների ու
տեսություների, ինչպես նաև կատեգորիալ ապարատի օգտագործմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարդալ արվեստի գործը որպես տեքստ,
2. կճանաչի արվեստի գործի պատկանելիությունը այս կամ այն
ժամանակաշրջանին կամ ուղղությանը,
3. հստակ կպատկերացնի արվեստի և գիտության հատման
հարթությունն ու դրանց փոխհարաբերակցման հիմքերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Արվեստը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկա:
Արվեստի սոցիոլոգիայի սահմանները: Թեմա 2`Արվեստի գործառույթները
Թեմա 3` Արվեստի ճյուղերն ու ձևերը և դրանց սոցիոլոգիական
մեկնաբանումը։ Թեմա 4` Արվեստի հիմնախնդիրը ժամանակակից
սոցիոլոգիական
տեսությունների
շրջանակներում։
Թեմա
5`Սոցիոլոգիական մեթոդների կիրառումը արվեստի վերլուծությանմեջ:
Թեմա 6` Ֆենոմենոլոգիական մոտեցումը արվեստի մեկնաբանման և
վերլուծության մեջ: Թեմա 7`Արվեստի պատմական տիպերը. դրանց
գեղագիտական իդեալները: Թեմա 8`Տարբեր մշակույթների արվեստի
ազգային առանձնահատկություններ։ Թեմա 9`Արվեստի տիպերը։ Թեմա
10`Ժամանակակից արվեստ /մոդեռն, պոստմոդեռն արվեստը/: Թեմա
11`Մարմնի հիմնախնդիրը արվեստում։ Թեմա 12`Ստեղծագործական
գործընթաց. դրա մասնակիցները, պատմական տրանսֆորմացիաները։
Թեմա 13`Արվեստը որպես հաղորդակցում։ Թեմա 14`Արվեստի
գենդերային ասպեկտը։
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ցեղասպանության
կոնֆլիկտաբանական հետազոտություններ միջին մակարդակի տեսության
օբյեկտի և առարկայի առանձնահատկություններին, ցեղասպանության
տեսության ձևավորման պատմությանը, կառուցվածքին, հասկացութային
ապարատին ու մեթոդաբանությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
ցեղասպանության
տեսության
ձևավորման
պատմությունը,
2. կկարողանա հետազոտել ցեղասպանության պատճառները և ցույց
տալ կանխարգելման հնարավոր միջոցները,
3. կիմանա, թե ինչպես է ցեղասպանությունը կանխարգելվում և
պատժվում միջազգային իրավունքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ցեղասպանության հասկացության պատմական բնութագիրը:
Թեմա 2` Էթնիկ և ռասայական անհավասարություններ: Թեմա 3` Մեծ
Եղեռնի կոնֆլիկտաբանական վերլուծություն: Թեմա 4` Ցեղասպանության
փուլերը:
Թեմա
5`Ցեղասպանության
գաղափարախոսությունը,
ցեղասպանական պետության և ցեղասպանական հոգեկերտվածքի
հայեցակարգերը: Թեմա 6` Ցեղասպանության սոցիալական հետևանքները:
Թեմա 7` Ցեղասապանության սահմանումը, կանխարգելումը և պատժումը
միջազգային իրավունքում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1, 1, 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
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2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

տնտեսական
շահեր:
Թեմա
11`
Տնտեսական
կոնֆլիկտների
կարգավորման, կառավարման և լուծման եղանակները. գործընկերային
մոտեցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

2202/B03. Տնտեսական կոնֆլիկտներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միա-վոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1, 1, 2 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է փոխանցել ուսանողներին գիտելիք տնտեսական
կոնֆլիկտների մեկնաբանման մոտեցումների, տիպաբանության, հասարակական համակարգի մակրո, մեզո և միկրո մակարդակներում դրանց
դրսևորման կոնկրետ ձևերի, ինչպես նաև տնտեսական կոն ֆլիկտների
կառավարման, կարգավորման, լուծման եղանակների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
տնտեսական
կոնֆլիկտների
մեկնաբանման
սոցիոլոգիական,
տնտեսագիտական
և
կոնֆլիկտաբանական
դասական տեսությունները,
2. կհասկանա սոցիալական համակարգի գործառնության մակրո, մեզո
և
միկրո
մակարդակներում
տնտեսական
կոն ֆլիկտների
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա մեկնաբանել և վերլուծել տնտեսական կոն ֆլիկտների
կոնկրետ դեպքեր միջազգային և հայաստանյան իրականությունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Տնտեսությունը` որպես սոցիալական համակարգի գոծառնության
ոլորտ, տնտեսական կոնֆլիկտների սահամնումը, տիպաբանությունը,
առանձնահատկությունները:
Թեմա
2`Տնտեսական
կոնֆլիկտների
սահմանման և մեկնաբանման տնտեսագիտական մոտեցումը: Թեմա
3`Տնտեսական
կոնֆլիկտների
սահմանման
և
մեկնաբանման
սոցիոլոգիական մոտեցումը: Թեմա 4`Տնտեսական կոնֆլիկտների
սահմանման և մեկնաբանման կոնֆլիկտաբանական մոտեցումը: Թեմա 5՝
Տնտեսական շահ,
տնտեսական գործողություն և տնտեսական
կոնֆլիկտների դրսևորումը միջանձնային հարաբերություններում: Թեմա
6՝Կազմակերպական կոնֆլիկտներ և ղեկավարի դերը կոնֆլիկտների
կառավարման գործում: Թեմա 7՝Սոցիալ-աշխատանքային կոնֆլիկտները և
դրանց դրսևորման ձևերը: Թեմա 8` Շուկայական հարաբերություններ և
բիզնես կոնֆլիկտներ: Թեմա 9` Շահերի խմբեր և տնտեսական
կոնֆլիկտների դրսեվորումը քաղաքական համակարգում: Թեմա 10`
Տնտեսական նախադրյալները էթնիկ կոնֆլիկտներում, պատերազմ և

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/B04. Կոնֆլիկտի սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
կոնֆլիկտների վերաբերյալ, պատմական էքսկուրսի և արդի ժամանակաշրջանի համեմատական վերլուծության միջոցով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գենդերային փոխհարաբերությունների ձևավորման
պատմությունը և տեսական ուղղությունները,
2. կհասկանա գենդերային կոնֆլիկտների պատճառները, էությունը և
տարատեսակները,
3. կկարողանա կատարել և վերլուծել գենդերային կոնֆլիկտներին
վերաբերող հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Կոնֆլիկտ հասկացության սահմանումները,
մոտեցումների նկարագրությունը: Թեմա 2`Փոխհարաբերությունների
առանձնահատկություններ.
պատմական
էքսկուրս:
Թեմա 3`Հայ
հեղինակները
փոխհարաբերությունների խնդիրների վերաբերյալ.
վերլուծություն:
Թեմա
4`Կոնֆլիկտային
հետազոտությունների
մեթոդաբանությունը:
Սոցիալական
ռեֆորմիստների
շարժումը:
Ֆեմինիստական սոցիոլոգիական տեսություններ: Թեմա 5`Գենդերային
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հետազոտությունները սոցիոլոգիական ավանդույթների ներքո:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

2202/ B05. Քաղաքական կոնֆլիկտներ(4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախո սություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ ժամանակակից կոնֆլիկտների մասին արդի միջազգային հարաբերությունների
պայմաններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի միջազգային գործընթացների տեսակները, իրականացման
մեխանիզմները,
սուբյեկտների
առանձնահատկությունները, ուղեկցող շահերը,
2. կհասկանա արդի միջազգային գործընթացների սուբյեկտների միջև
առկա
կոնֆլիկտների
պատճառները,
շահերի
անհամատեղելիության հանգուցակետերը,
3. կկարողանա վերլուծել արդի միջազգային գործընթացների
պայմաններում կոնֆլիկտների հնարավոր հետևանքները և
հաղթահարման ուղիները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Միջազգային հարաբերությունների սոցիոլոգիայի օբյեկտը,
առարկան, նպատակները և խնդիրները, մեթոդաբանական հենքը: Թեմա 2`
Միջազգային հարաբերությունների հիմնական տեսությունները: Թեմա 3`
Միջազգային հարաբերությունների հիմնական մասնակիցները և դրանց
փոխակերպումը
արդի
պայմաններում: Թեմա 4`
Միջազգային
հարաբերությունների ժամանակակից գործընթացները. գլոբալիզացիա,
ինտեգրացիա և դեզինտեգրացիա, ռեգիոնալացում, դաշինքների ստեղծում
և ուժի վերաբաշխում և այլն: Թեմա 5` Կոնֆլիկտները արդի միջազգային
հարաբերություններում` մասնակիցներ, շահեր, կոնֆլիկտային իրավիճակների հանգուցակետեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.

2202/B06. Պատերազմը միջազգային հարաբերություններում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսումնասիրել
կոնֆլիկտաբանության
զարգացման արմատները, արդի հարցերի պատասխանները գտնել վաղ և
միջնադարյան
փիլիսոփաների
աշխատանքներում,
ծանոթանալ
սոցիալական կոնֆլիկտի հայեցակարգի ձևավորման ճանապարհին նոր
ժամանակներում, տեսնել կոնֆլիկտաբանության` որպես գիտության
կայացման հիմքերը, փիլիսոփայության և հոգեբանության գիտական
համակարգերում:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա.
1. կհասկանա և կվերլուծի կոնֆլիկտ հասկացությունը,
2. կհասկանա կոնֆլիկտների վերլուծության տարբեր մոտեցումները:
3. կկարողանա վերլուծել կոնֆլիկտի զարգացման փուլերը,
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Կոնֆիտաբանության տեղը և դերը հումանիտար առարկաների
շարքում:
Թեմա
2`
Կոնֆլիկտի
եռանկյունի,
հակադրություն,
կողմնորոշումներ, վարքագիծ: Թեմա 3` Կոնֆլիկտային իրավիճակի
վարքագծային մոդելներ: Թեմա 4`Կոնֆլիկտի հոգեբանական տիրույթը,
խմբային ինքնագիտակցույթուն: Կոնֆլիկտի զարգացման փուլերը: Թեմա
5`Կոնֆլիկտների լուծման նոր մոտեցումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսերը պարունակում են 3 հարց, յուրաքանչյուրը 1, 1, 2 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
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1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

բ. «Կոնֆլիկտաբանություն » մասնագիտացում

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2202/B01. Ռազմական սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2202/B02. Գովազդի սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափաիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ռազմական սոցիոլոգիայի հետազոտման կենտրոնում են ռազմական
ինստիտուտը, դրա կապը և փոխհարաբերությունները հասարակության
այլ ինստիտուտների հետ, ռազմական ինստիտուտի գործառնության
արդյունավետության վրա ազդող ներհամակարգային և արտաքին
գործոնները, բանակի գործառնության արդյունավետության խթանման
միջոցները և մեխանիզմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա ռազմական սոցիոլոգիայի՝ որպես միջին մակարդակի
սոցիոլոգիական
տեսության
ուսումնասիրման
առարկան,
խնդիրները և հիմնական գործառույթները,
2. կտիրապետի
ռազմական
սոցիոլոգիայի
հասկացութային
համակարգին,
3. կհասկանա ռազմական սոցիոլոգիայի շրջանակներում քննարկվող
առարկաների վերլուծությանն անդրադարձող հիմնական տեսական
մոտեցումները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածական դասախոսություն: Թեմա 2` Ռազմական սոցիոլոգիան որպես միջին մակարդակի սոցիոլոգիական տեսություն: Թեմա 3`
Պատերազմի սոցիոլոգիական վերլուծության տեսամեթոդաբանական
հիմքերը: Թեմա 4`Պատերազմի տիպերի էվոլյուցիան. պատերազմի
առանձնահատկությունները
արդի
ժամանակաշրջանում:
Թեմա
5`Պատերազմի
և
խաղաղության
տեսություններ:
Թեմա
6`Հետպատերազմյան վերակառուցում. սոցիոլոգիական տեսանկյուն:
Թեմա 7`Ազգային և անհատական անվտանգության հայեցակարգեր: Թեմա
8` Բանակը որպես սոցիալական ինստիտուտ: Թեմա 9`Բանակը որպես
սոցիալական խումբ: Թեմա 10` Ռազմական մշակույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին գովազդային
հաղորդակցման բոլոր օղակներին և դրանց արդյունավետությունը
բարձրացնող հնարներին, սոցիոլոգիական մեթոդաբանություններին և
մեթոդներին գովազդային հետազոտություններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա գովազդի դերը սպառողական հասարակության
կառուցման մեջ,
2. կիմանա գովազդային գործունեության հիմնական փուլերը,
3. կկարողանա իրականացնել գովազդային հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գովազդի հասկացության սահմանումը, պատմությունը: Թեմա
2`Գովազդային կոմունիկացիայի կառուցվածքը և դրա հետազոտման
հնարավորությունները: Թեմա 3`Գովազդային մոդելները. հիերարխիկ
մոդելներ: Թեմա 4`Գովազդային մոդելները. Կոգնիտիվ, ինտեգրատիվ
մոդելներ Թեմա 5`Գովազդի տեստավորում: Թեմա 6`Ապրանքային
հայեցակարգի տեստավորում: Թեմա 7` Մրցակիցների գովազդի
հետազոտում: Թեմա 8`Որակական մեթոդները և տեխնիկաները
գովազդային հետազոտություններում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը
9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2202/B03. Կազմակերպությունների սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է տալ ամբողջական պատկերացում արդի
կազմակերպությունների
առաջացման,
զարգացման,
գործառնման
սոցիալական
մեխանիզմների
մասին,
ծանոթացնել
կազմակերպությունները ուսումնասիրող արդի սոցիոլոգիական տեսություններին և
հետազոտման մեթոդաբանական հիմունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
կազմակերպությունները
ուսումնասիրող
արդի
սոցիոլոգիական
տեսությունները
և
հետազոտող
մեթոդաբանությունը,
2. կհասկանա
արդի
կազմակերպությունների
գործառնման
սոցիալական մեխանիզմները,
3. կկարողանա
մոդելավորել
կազմակերպական
կառուցվածք,
ախտորոշել
կազմակերպական
մշակույթը,
վերլուծել
և
կանխատեսել կազմակերպությունում ընթացող սոցիալական
գործընթացները, հետազոտել սոցիալական հիմնախնդիրները և
տալ լուծման ուղիներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Կազմակերպության սահմանումը և հետազոտման հիմնական
մոտեցումները:
Թեմա
2`Կազմակերպության
ներքին
միջավայր`կազմակերպությունը որպես սոցիոտեխնիկական համակարգ: Թեմա
3`Կազմակերպության
սոցիալական
կառուցվածքի
հիմնական
բնութագրիչները` բարդություն, ձևայնացվածություն, կենտրոնացում:
Թեմա 4`Ձևական սոցիալական կառուցվածքների հիմնական տեսակները:
Թեմա 5` Կազմակերպական մշակույթի էությունը և բովանդակությունը,
տեսակները և մոդելները: Թեմա 6` Կազմակերպական հիմնախնդիրների
ախտորոշման սոցիոլոգիական մեթոդիկա և տեխնիկա: Թեմա 7`
Կազմակերպական
փոփոխություններ:
Թեմա 8`Կազմակերպական
կոնֆլիկտներ :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

2202/B04. Արհավիրքի տեսություններ(4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակաուղղված է արհավիրքի տեսության դրույթների
քննարկմանը,
ծայրահեղ
իրավիճակների
տրամաբանության
վերլուծությանը, այդ իրավիճակներում գտնվող մարդկանց վարքային
դրսեվորումների նկարագրությանը, իքնասպանության սոցիոլոգիաի
ծագման և զարգացման պատմությանը, ինքնասպանության սոցիոլոգիաի
տեսական նյութի և այդ ֆենոմենի հետազոտական հնարավորությունների
վերլուծությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արհավիրքների և ծայրահեղ իրավիջակների տրամաբանությունը,
ինքնասպանության
սոցիոլոգիայի
տեսական
հիմունքները,
2. կհասկանա ճգնաժամի պլանավորման և կանխարգելման կազմակերպման ընթացքը /սոցիալական տեխնոլոգիաները/,
3. կկարողանա այդ ֆենոմենները հետազոտել և կանխարգելման
ուղիներ առաջարկել:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արհավիրքի տեսության հիմունքները և նրա կիրառումը սոցիոլոգիայում: Թեմա 2`Կոնսերվատիվ իմպուլսը և ճգնաժամը: Ճգնաժամը`
որպես կորուստ և զարգացում: Թեմա 3` Ճգնաժամի պլանավորման և կանխարգելման
հնարավորությունները:
Թեմա
4`Ինքնասպանության
սոցիոլոգիայի
ակունքները
և
տեսական
հիմքերը:
Թեմա 5`
ինքնասպանության տեսության կոնցեպտուալ մոտեցումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միա-վոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2202/B05. Առողջապահության սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2203/B06.
Տեսությունը
և
մեթոդաբանությունը
ոչ
–արևմտյան
հասարակությունների ուսումնասիրությունում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահտումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
առողջապահության սոցիոլոգիայի պատմության, նրա տեսական և
հետազոտական հիմունքների և առողջապահության ինստիտուտի
առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առողջապահության սոցիոլոգիայի ձևավորման պատմությունը և տեսական հիմունքները,
2. կհասկանա առողջապահության ինստիտուտի կառուցվածքը և
գործառույթները,
3. կարողանա կատարել և վերլուծել հետազոտություններ աոողջապահության ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Առողջապահության սոցիոլոգիայի զարգացման նախադրյալները
և
նպատակները:
Բժշկության
սոցիոմշակութային
հայեցակարգի
զարգացումը և կապը սոցիալական կառուցվածքի հետ: Թեմա 2`
Առողջապահության սոցիոլոգիայի ծագումը և պատմական դրսևորումները:
Թեմա 3`Առողջ ապրելակերպի և հիվանդության վարքային դրսևորումների
դասակարգումները և հետազոտության հնարավորությունները: Հիվանդի
դերի հայեցակարգը: Թեմա 4` Առողջապահության ինստիտուտը. հիվանդի
սոցիալական
փոխհարաբերություննեը,
հիվանդ-բժիշկ
փոխհարաբերությունները, միջդիսցիպլինար խմբերի դերը առողջապահության
ոլորտում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել արևելագիտական սոցիոլոգիական
դպրոցի այն տեսություններն ու մեթոդաբանությունը, որոնք հիմք են
Ասիայի և Մերձավոր ու Միջին Արևելքի հասարակությունների
ուսումնասիրության համար, ինչպես նաև այդ հասարակությունների
ժամանակակից
ուսումնասիրությունները:
Այդ
նպատակով
համեմատական քննության են ենթարկվում ճապոնական սոցիոլոգիան և
հասարակությունը, օգտագործվում անգլո-ամերիկյան արևելագիտականսոցիոլոգիական
գրականությունը,
ինտերնետում
տեղակայված
ճապոնական մամուլը, Ճապոնիայի կառավարության, համալսարանների,
արևմտյան և ճապոնական հետազոտական կենտրոնների կայքերը:
Կրթական արդյունքները .
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արևելյան հասարակությունների ուսումնասիրության
տեսություններն ու մեթոդաբանությունը,
2. կհասկանա սոցիալմշակութային կոնֆլիկտների զարգացման
օրինաչափությունները այդ հասարակություններում,
3. կկարողանա
կատարել
արևելյան
հասարակություններում
արևմտա-կանացման,
արդիականացման,
ուրբանացման
և
գլոբալացման համեմատական վերլուծություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արևելքի հասարակությունների ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը: Թեմա 2`Ֆունկցիոնալիստական և կոնֆլիկտաբանական մեթոդաբանության պատմական դերը: Թեմա 3`Ազգային ինքնության
տեսությունը և արևելյան հասարակությունները: Թեմա 4`Զարգացման
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միտումները 1990-2010 թթ. ճապոնական հասարակությունում: Թեմա
5`Արդի ճապոնական հասարակության մասին հասարակական և
ակադեմիական դիսկուրսի մեթոդաբանական վերլուծություն: Թեմա
6`Կրթության և համալսարանների ռեֆորմները 1990-2010 թթ.: Թեմա
7`Ճապոնիայում և Հարավային Կորեայում ինքնասպանությունների
համեմատական վերլուծություն: Թեմա 8`Ինտերնետը և ինքնասպանությունը: Թեմա 9`Բջջային հեռախոսների շուրջ դիսկուրսը
Ճապոնիայում: Թեմա 10`Արևելագիտական սոցիոլոգիան, Արևելքի
հասարակությունների
ուսումնասիրությունը
և
սոցիոլոգիական
աշխարհայացքի ձևավորումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

խնդիրները: Թեմա 3` PR-ի հիմնական հասկացությունները: Թեմա
4`Հասարակայնության հասկացությունը PR-ում: Թեմա 5` Արդյունավետ
հաղորդակցման մակարդակները: Թեմա 6` Հասարակական կարծիքի
էությունը: Թեմա 7` Բրենդինգի հասկացությունը PR-ում: Թեմա 8`Իմիջի
հասկացությունը PR-ում: Թեմա 9` Միֆո-դիզայն հասկացության էությունը:
Թեմա 10`Գովազդի հասկացությունը PR-ում, նպատակները և խնդիրները:
Թեմա 11` PR-ակցիաների տեսակները: Մամուլի ասուլիս, բրիֆֆինգ,
ընդունելություն, շնորհանդես. կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
Թեմա 12` PR-ի դրսևորումները հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: Թեմա 13`Սոցիոլոգիական հետազոտությունների դերն ու նշանակությունը PR–ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը 2, 1, 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
գ. «Սոցիալական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտացում

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2201/B01. PR քրեստոմատիա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2201/B02. Սոցիալական տեխնոլոգիաներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Ծանոթացնել
ուսանողներին
Հասարակայնության
հետ
կապերի
հիմնական հասկացությունների, գործիքների, PR մասնագետների
գործունեության ոլորտների հետ: Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին
կներկայացվի բավականին հարուստ գրականության ցանկ, մեթոդական
նյութեր և հանձնարարություններ ու խնդիրներ, որոնք կվերաբերեն
քննարկվելիք հարցերին:
Կրթական արդյունքները .
Դասընթացի ավարտին ուսանողները պետք է.
1. տիրապետեն PR հիմնական հասկացություններին,
2. կարողանան մշակել PR նախագիծ,
3. իմանալ PR ակցիաների` կոնֆերանսների, շնորհանդեսների,
մամլո-ասուլիսների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Հասարակայնության հետ կապեր (PR) դիսցիպլինի նկարագիրը,
նպատակները և խնդիրները: Թեմա 2` Դիսցիպլինի կառուցվածքը և

Նպատակը.
Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ծանոթացնել ուսանողներին
սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաներին, դրանց դասակարգմանը,
յուրացնել սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաների կիրառման
առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաների բնորոշումը,
դասակարգումը, կիրառման սկզբունքները,
2. կհասկանա տարբերակումը սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաները սոցիալական տեխնոլոգիաներից,
3. կկարողանա կիրառել սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաները
սոցիալական աշխատանքի համապատասխան բնագավառում:
Բովանդակություն.
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Թեմա

1`Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաների տեսական
հիմքերը: Թեմա 2` Սոցիալական տեխնոլոգիաների դասակարգում: Թեմա
3` Սոցիալական գնահատում: Թեմա 4` Սոցիալական կանխատեսում:
Թեմա 5` Սոցիալական կանխարգելում: Թեմա 6` Սոցիալական
վերականգնում: Թեմա 7` Սոցիալական պլանավորում: Թեմա 8` Հարցազրույցի տեխնոլոգիան սոցիալական աշխատանքում. նպատակը,
խնդիրները: Թեմա 9` Սոցիալական աշխատանքի հարցազրույցի
տեսակները և փուլերը: Թեմա 10` Հարցազրույց վարելու հիմնական
կանոնները, սկզբունքները և հմտությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

ԶԼՄ-ների և արվեստի տարբեր ճյուղերի փոխգործողությունը,
զանգվածային լսարանի բնութագրիչները,
3. կկարողանա վերլուծել ԶԼՄների սոցիալական վերահսկողության
անհրաժեշտությունը և դրա մեխանիզմները, կիրառել ԶԼՄ
ուսումնասիրության որոշ հիմնական մեթոդներ, հանդես գալ
Հայաստանի տարբեր ԶԼՄ նկարագրությամբ, վերլուծությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`ԶԼՄ սոցիոլոգիայի ծագումը և ուսումնասիրության շրջանակը:
Տեսական ուղղություններ: Թեմա 2`ԶԼՄ-ների տեսակները և դրանց
առանձնահատկությունները. տպագիր և հեռարձակող ԶԼՄ-ներ: Թեմա
3`ԶԼՄ-ների գործառնությունը: Թեմա 4` ԶԼՄների լսարանը. զանգվածային
լսարանի բնութագրիչները: Թեմա 5 `ԶԼՄ-ների համակարգը որպես
սոցիալական ինստիտուտ, կապը այլ ինստիտուտների հետ: Թեմա 6`ԶԼՄների և արվեստի տարբեր ճյուղերի փոխգործողությունը: Թեմա 7 `ԶԼՄները և հասարակական կապերի (PR) ոլորտը: ԶԼՄ և գովազդ: Թեմա
8`ԶԼՄ-ների սոցիալական վերահսկողությունը: Թեմա 9` ԶԼՄ
ուսումնասիրության մեթոդները: Թեմա 10` ԶԼՄ-ների տարապատկերը և
գործառնությունը Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2201/B03. ԶԼՄ սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական
պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1, 1, 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ԶԼՄ սոցիոլոգիան որպես
սոցիոլոգիայի
առանձին
բնագավառ,
տալով
գիտելիքներ
ԶԼՄ
սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտի, նպատակների ու խնդիրների,
կիրառվող
մեթոդների,
տեսական
ուղղությունների
մասին:
Ուսունասիրվում են նաև ԶԼՄ-ների տարատեսակները, առանձնահատկությունները, գործառույթները, դրանց և այլ սոցիալական ինստիտուտների փոխադարձ կապը Հայաստանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողները պետք է.
1. կիմանա ԶԼՄ սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության բնագավառը,
տեսական ուղղությունները և հետազոտության էմպիրիկ մեթոդները,
ԶԼՄների տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները, ԶԼՄ
համակարգը`
որպես
սոցիալական
ինստիտուտ,
դրա
գործառույթները,
2. կհասկանա ԶԼՄների և այլ սոցիալական ինստիտուտների կապը,

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2201/B04. Սոցիալական գովազդ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական
պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափաիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին սոցիալական
գովազդի
հիմնական
առանձնահատկությունները,
տարածված
հայեցակարգերը
և
դրանց
կիրառկման
հնարավորությունները:
ՈՒսանողներին
կներկայացվեն
նաև
սոցիալական
գովազդի
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ժամանակակից օրենսդրական բազան, պատվիրատուները, որակական
չափանիշները և հաղորդակցային էֆեկտիվության հասկացությունները,
ինպես նաև
սոցիալական գովազդի դրսևորումները և զարգացման
հեռանկարները ՀայաստանումԿրթական արդյունքները.
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
4. կիմանա
սոցիալական
գովազդի
և
դրա
հարակից
հասկացությունների բովանդակությունը,
5. կկարողանա մշակել սոցիալական գովազդի հայեցակարգեր
6. կտիրապետի
սոցիալական
գովազդի
վերլուծության
և
էֆեկտիվության գնհատման ժամանակակից մոտեցումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գովազդի հասկացության սահմանումը, պատմությունը: Թեմա
2`Գո-վազդային կոմունիկացիայի կառուցվածքը և դրա հետազոտման
հնարավորությունները: Թեմա 3`Գովազդային մոդելները. հիերարխիկ
մոդելներ: Թեմա 4`Գովազդային մոդելները. Կոգնիտիվ, ինտեգրատիվ
մոդելներ Թեմա 5`Գովազդի տեստավորում: Թեմա 6`Ապրանքային
հայեցակարգի տեստավորում: Թեմա 7` Մրցակիցների գովազդի
հետազոտում: Թեմա 8`Որակական մեթոդները և տեխնիկաները
գովազդային հետազոտություններում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:

1.
2.

կտիրապետի իմիջալոգիայի հիմնական հասկացություններին,
կկարողանա
քննարկել
իմիջ
հասկացության
սիմվոլիկ
կառուցվածքը, գործառույթները,
3. հանդես կգա և կաշխատի որպես իմիջալոգիայի մասնագետ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Իմիջալոգիա և իմիջի սոցիոլոգիա. դիսցիպլինի նկարագիրը,
նպատակները և խնդիրները: Թեմա 2`Իմիջալոգիայի տեսամեթոդաբանական հիմքերը. դիսցիպլինի կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 3`
Ինքնաներկայացման հասկացության էությունը տպավորությունների
կառավարման տեսությունում և իմիջիալոգիայում: Թեմա 4` Իմիջ
հասկացության էությունը, սահմանման խնդիրը և մոտեցումները: Թեմա 5`
Իմիջը որպես սիմվոլիկ կառուցվածք: Թեմա 6` Քաղա-քական իմիջիալոգիայի ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները: Թեմա 7`ԶԼՄները որպես իմիջի ձևավորման, տարածման հիմնական միջոց. Սկըզբունքները և առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը 2, 1 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2201/B06. Բրենդինգի հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2201/B05. Իմիջի ձևավորման տեխնոլոգաիաներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական
պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
գիտական համակարգում առավել արդիական տեսակիրառական դիսցիպլիններից մեկի` բրենդինգի հիմունքներին` հիմնական հասկացությունների, գործիքների, բրենդինգի բնագավառի մասնագետների
գործունեության ոլորտների հետ: Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին
կներկայացվի բազմաբնույթ նյութ դասախոսությունների տեսքով, և
համապատասխան գրականության ցանկ` քննարկվելիք խնդիրների
վերաբերյալ:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել իմիջալոգիայի
հիմունքներին` հիմնական հասկացություններին, գործիքներին, կիրառման
ոլորտներին, իմիջի ձևավորման, տարածման հիմնական միջոցների
սկզբունքներին և առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողները պետք է.
1. տիրապետեն բրենդինգի առանցքային հասկացություններին և
քննարկեն դրանց առանձնահատկությունները,
2. կարողանան
վերլուծել
“բրենդ”
կատեգորիայի
սիմվոլիկ
կառուցվածքը և մշակել բրենդային մոդելներ,
3. տիրապետեն
բրենդերի
ստեղծման
և
կառավարման
ռազմավարական սկզբունքներին,
4. ունակ լինեն կիրառելու դասընթացից ստացված գիտելիքներն ու
հմտությունները իրենց մասնագիտության շրջանակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Բրենդինգ դիսցիպլինի նկարագրությունը, ձևավորման պատմությունը և զարգացման հեռանկարները: Թեմա 2`Բրենդ հասկացության
սահմանումները, տեսակները և ֆունկցիաները: Բրենդի սոցիալական
նշանակությունը: Թեմա 3`Բրենդը որպես սիմվոլիկ կառուցվածք: Բրենդի
ատրիբուտները: Թեմա 4`Բրենդերի զարգացման ժամանակակից
միջավայրը. տնտեսական, իրավական և սոցիալ-մշակութային: Թեմա
5`Գովազդ
հասկացությունը
բրենդինգում.
բրենդային
գովազդի
նպատակները և խնդիրները: Թեմա 6`Սոցիոլոգիական հետազոտության
մեթոդների կիրառման յուրահատկությունները Բրենդինգ դիսցիպլինում:
Թեմա 7`Բրենդային քաղաքականության առանձնահատկությունները,
բրենդի կառավարում: Թեմա 8` Հաջողակ և արդյունավետ բրենդմենեջմենթի
սկզբունքները
բրենդինգի
պրակտիկայում,
բրենդ
մտածողություն: Թեմա 9` Հաղորդակցման միջոցները և բրենդը:
Մերչընդայզինգի քաղաքականությունը բրենդինգում: Թեմա 10` Բրենդինգի
զարգացման առանձնահատկությունները գլոբալիզացիայի պայմաններում:
Բրենդի պաշտպանության սկզբունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

մասնագիտացում
2201/B01.Ընտանեկան
կրեդիտ)

Նպատակը.
Դասընթացը ծանոթացնում է ուսանողներին ընտանեկան աշխատանքի
նպատակների հետ, տալիս է նրանց այն գիտելիքները և հմտությունները,
որոնք անհրաժեշտ
են արդյունավետ
ընտանեկան
աշխատանք
իրականացնելու համար: Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները
համակարգված պատկերացում ձեռք կբերեն ընտանեկան աշխատանքի
ծագման, կայացման և զարգացման մասին, կծանոթանան դրա հիմնական
մոդելներին և վերջիններիս հիմքում ընկած տեսությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ընտանեկան սոցիալական աշխատանքի ծագման մասին,
2. կհասկանա ինչպես համակարգված իրականացնել ընտանեկան
սոցիալական աշխատանք,
3. կկարողանա տիրապետել ընտանեկան սոցիալական աշխատանքի
հիմնական տեխնիկաներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ընտանեկան աշխատանքը, դրա պատմական զարգացումը և արդի
համատեքստը: Թեմա 2` Ընտանեկան աշխատանքի նպատակները և
հիմնական փուլերը: Թեմա 3` Ընտանեկան աշխատանքի կառուցվածքային
մոդելը, դրա տեխնիկաները և կիրառումը: Թեմա 4` Ընտանեկան
աշխատանքի հոգեվերլուծական մոդելը, դրա տեխնիկաները և կիրառումը:
Թեմա 5` Ընտանեկան աշխատանքի ենթափորձային մոդելը դրա
տեխնիկաները և կիրառումը: Թեմա 6` Ընտանեկան
աշխատանքի
վարքաբանական մոդելը, դրա տեխնիկաները
և կիրառումը: Թեմա
7`Ընտանեկան աշխատանքի բոուենյան մոդելը, դրա տեխ-նիկաները և
կիրառումը: Թեմա 8` Ընտանեկան աշխատանքի համակարգային
և
ռազմավարական մոդելեները,
դրանց տեխնիկաները և կիրառումը:
Թեմա 9` Ընտանեկան աշխատանքի ժամանակակից զարգացումը.
ուղղություններ և միտումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Ընթացիկ քննություններ

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
«Ընտանիքի

և

երեխաների

սոցիալական

աշխատանքի տեխնոլոգիաներ (6

Շաբաթական 4 ժամ, 5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 2 հարց,
յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:

գ.

սոցիալական

պաշտպանություն»
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Եզրափակիչ քննություն

րապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողների գիտելիքները
սոցիալական
աշխատանքի
ինստիտուցիոնալականացման
նախադրյալների, առանձնահատկությունների, փուլերի, ինչպես նաև
անհրաժեշտ գործոնների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական աշխատանքի ինստիտուցիոնալականացման
մեխանիզմների և առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա ժամանակակից սոցիալական աշխատանքի մասնագիտական
լեզվին,
3. կկարողանա ճիշտ կազմակերպել սոցիալական աշխատանք:
Բովանդակությունը.
Թեմա1`Սոցիալական
աշխատանքի
ինստիտուցիոնալականացման
առանձնա-հատկությունները: Թեմա 2`Պրոֆեսիոնալիզմը սոցիալական
աշխատանքում: Թեմա 3` Սոցիալական աշխատանքի դպրոցները: Թեմա
4`
Տեխնոլոգիականացումը
որպես
սոցիալական
աշխատանքի
ինստիտուցիոնալականացման
պայման:
Թեմա 5`Գլոբալիզացիայի
ազդեցությունը սոցիալական աշխատանքի ինստիտուցիոնալականացման
վրա: Թեմա 6` Օգնություն հասկացությունը, օգնող և պարաօգնող
մասնագիտությունները. համեմատական վերլուծություն: Թեմա 7`
Խտրականության դեմ ուղղված սոցիալական աշխատանքի հայեցակարգը:
Թեմա 8`Սոցիալական աշխատանքի կայացման հիմնախնդիրները: Թեմա
9` Սոցիալական օգնության մոդելների պատմական զարգացումը: Թեմա
10`Երրորդ սեկտորը` որպես սոցիալական աշխատանքի ինստիտուցիոնալականացման գործոններից մեկը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

2201/B02.Կոնֆլիկտաբանության տեսություն և պրակտիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել <<Կոնֆլիկտաբանություն>>
առարկայի էությունը, հիմնական կոնֆլիկտաբանական տեսությունները,
ինչպես նաև սովորեցնել ուսանողներին կիրառել պրակտիկայում տարբեր
տիպի կոնֆլիկտների վերլուծական մոդելներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կոնֆլիկտների ծագման պատճառները, զարգացման
օրինաչափություններն ու դինամիկան,
2. կկարողանա վերլուծել իր մասնագիտական պրակտիկայում առավել
հաճախ հանդիպող կոնֆլիկտները,
3. կկարողանա ինքնուրույն մշակել հնարավոր մոտեցումներ
կոնֆլիկտի լուծման կամ մեղմացման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`Կ.Մարքսի
դիալեկտիկական
տեսությունը:
Թեմա
2`
Ռ.Դարենդորֆի կոնֆլիկտի դիալեկտիկական տեսությունը: Թեմա 3`
Գ.Զիմմելի կոնֆլիկտի ֆունկցիոնալիստական տեսությունը: Թեմա 4`
Լ.Կոզերի տեսությունը: Թեմա 5` Միջանձնային կոնֆլիկտներ: Թեմա 6`
Ընտանեկան կոնֆլիկտներ: Թեմա 7` Կոնֆլիկտների ազդեցությունը
սոցիալական վարքի ձևավորման վրա: Թեմա 8` Կոնֆլիկտների
վերլուծության մոդելներ: Թեմա 9` Կոնֆլիկտների կառավարումը և լուծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2201/B03. Ինստիտուցիոնալ սոցիալական աշխատանք – 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պա-

2201/B04. Մարդու իրավունքները և սոցիալական աշխատանքը (2 կրեդիտ)
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Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

մասնագիտության շրջանակներում խորհրդատվության գործընթացը
կազմակերպելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ընտրել տվյալ դեպքի և հիմնախնդրի լուծման համար
ադեկվատ խորհրդատվական մեթոդ,
2. կհասկանա ինչպես կիրառել խորհրդառուի հետ խորհրդատվական
մթնոլորտի համար անհրաժեշտ տեխնիկաներ,
3. կկարողանա
տիրապետել
խորհրդատվական
գործընթացում
կիրառվող
4. տեխնիկաներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական խորհրդատվությունը որպես սոցիալական աշխատանքի բաղադրիչ մաս: Թեմա 2` Անձի տեսությունները ըստ տարբեր
դպրոցների
և
ուղղությունների:
Թեմա
3`
Սոցիալական
խորհրդատվությունը ըստ անձի տեսությունների կողմնորոշվածության:
Թեմա 4` Խորհրդատուի անձին ներկայացվող պահանջները: Թեմա 5`
Սոցիալական խորհրդատվության կառուցվածքը: Թեմա 6` Խորհրդատվության վերբալ և ոչ վերբալ շփումները: Թեմա 7` Սոցիալական
խորհրդատվության գործընթացը: Թեմա 8` Սոցիալական խորհրդատվության ընթացքում կիրառվող տեխնիկաներ: Թեմա 9` Խորհրդատվության առանձնահատկությունները ընտանիքի հետ աշխատանքում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ սոցիալական
աշխատանքի և մարդու իրավունքի առնչությունների, դրանց ծագման և
զարգացման փուլերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդու իրավունքների գաղափարախոսության մասին,
2. կհասկանա սոցիալական աշխատանքի և մարդու իրավունքի միջև
փոխառնչությունները,
3. կկարողանա պատկերացում ունենալ մարդու իրավունքների
պաշտպանության
երաշխիքների
և
դրանց
գործառնման
վերաբերյալ պետության և հանրության տարբեր շերտերի
պարտավորությունների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարդու իրավունքների գաղափարը. ծագումը և զարգացումը:
Թեմա 2` Սոցիալական աշխատանքի զարգացման պատմության և մարդու
իրավունքների վերաբերյալ գաղափարների զարգացման առնչությունները:
Թեմա 3` Մարդու իրավունքը և միջազգային սոցիալական աշխատանքը:
Թեմա 4` Իրավունքների սկզբունքները: Թեմա 5` Իրավունք և
պաշտպանություն: Թեմա 6` ՄԻՎՀԾՆ մեթոդաբանությունը և ծրագրերի
կազմումը. կիրառումը սոցիալական աշխատանքում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր ստուգում
ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2201/B05. Սոցիալական խորհրդատվության հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն և
16 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

2201/B6. Մարդու կյանքի փուլերը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործն. պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացը կենտրոնանում է այն գիտելիքների և հմտությունների
ուսուցման վրա, որոնք անհրաժեշտ են <<Սոցիալական աշխատանք>>

Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տեսական գիտելիքներ
ուսուցանել մարդու կյանքի պարբերացման չափանիշների, ինչպես նաև
տարբեր տարիքային փուլերում մարդու հոգեբանական զարգացման
օրինաչափությունների և նորագոյացությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա հոգեկան զարգացման պարբերացման առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա յուրաքանչյուր տարիքային փուլին բնորոշ
նորագոյացությունների մասին,
3. կտիրապետի այն գիտելիքներին, որոնք անհրաժեշտ են
սոցիալական աշխատողին տվյալ տարիքային փուլում գտնվող
շահառուի հետ աշխատանքում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անձի հոգեբանական զարգացման պարբերացումը ըստ Լ.Ս.
Վիգոտսկու, Դ. Էլկոնինի, Է. Էրիկսոնի, Լ. Կորլբերգ, Ա.Պետրովսկու.
Ժ.Պիաժեի: Թեմա 2` Մանկություն (Մանկիկություն` 0- 1 տարեկան)
ֆիզիակական և հոգեբանական զարգացման առանձնահատկությունները,
մեկ տարեկանի ճգնաժամ: Թեմա 3` Վաղ մանկություն (1-3 տարեկան),
հոգեկան գործառույթների զարգացումը, հուզական զարգացումը: Թեմա 4`
Նախադպրոցական տարիք` 3-7 տարեկան, հոգեկան գործառույթների
զարգացումը: Թեմա 5` Դպրոցական ուսուցման համար հոգեբանական
պատրաստվածությանը: Թեմա 6` Կրտսեր դպրոցական տարիք` 7-11
տարեկան: Թեմա 7`Դեռահասության տարիք: Թեմա 8` Ավագ դպրոցական
տարիք` 15-17 տարեկան: Թեմա 9` Պատանեկություն` 17-23 տարեկան:
Թեմա 10` Երիտասարդություն` 23-30 տարեկան: Թեմա 11` Հասուն
տարիք: Թեմա 12` Տարեցություն` 60-70-ից բարձր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

«Սոցիոլոգիա» մասնագիտություն
2202. Պրակտիկա 1 (4 կրեդիտ)
4 շաբաթ, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել քանակական
սոցիոլոգիական հետազոտությունների կազմակերպման և անցկացման
գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
քանակական
սոցիոլոգիական
հետազոտության
առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա կազմել սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր,
3. կկարողանա
իրականացնել
քանակական
սոցիոլոգիական
հետազոտություն, տեղեկատվության մշակում և արդյունքների
վերլուծություն:

2202. Պրակտիկա 2 (4 կրեդիտ)
4 շաբաթ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել որակական
սոցիոլոգիական հետազոտությունների կազմակերպման և անցկացման
գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա որակական սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդի
կիրառման առանձնահատկությունները,
2. կկարողանա կազմել սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր,
3. կկարողանա
իրականացնել
որակական
սոցիոլոգիական
հետազոտություն և կատարել որակական տեղեկատվության
վերլուծություն:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար` 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն

6. Կրթական այլ մոդուլներ

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտություն
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2201.Պրակտիկա 1 (6 կրեդիտ)
6 շաբաթ, շաբաթական 12 ժամ, 4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է պրակտիկ դաշտում զարգացնել ուսանողների
այն տեսական գիտելիքները և հմտությունները, որոնք հանրավորություն
կտան նրանց ճիշտ և արդյունավետ կատարել սոցիալական աշխատանք:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե սոցիալական աշխատանքի ոլորտում ինչ ծառայություններ են գործում և ինչ գործառույթներ են իրականացնում,
2. կհասկանա բնակչության սոցիալապես խոցելի խմբերի պաշտպանությանն ուղղված ՀՀ սոցիալական քաղաքականությունը,
3. կկարողանա հայտնաբերել սոցիալական ծառայությունների
թիրախ
խմբերին
և
սահմանել
նրանց
սոցիալական
հիմնախնդիրները, աշխատանքներ տանել այդ հիմնախնդիրների
լուծման ուղղությամբ:

կտան նրանց ճիշտ և արդյունավետ կատարել սոցիալական աշխատանք:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա, թե սոցիալական աշխատանքի ոլորտում ինչ ծառայություններ են գործում և ինչ գործառույթներ են իրականացվում,
2. կհասկանա բնակչության սոցիալապես խոցելի խմբերի պաշտպանությանն ուղղված ՀՀ սոցիալական քաղաքականությունը,
3. կկարողանա հայտնաբերել սոցիալական ծառայությունների
թիրախ
խմբերին
և
սահմանել
նրանց
սոցիալական
հիմնախնդիրները:
2201.Պրակտիկա 4 (3 կրեդիտ)
6 շաբաթ, շաբաթական 4 ժամ, 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է պրակտիկ դաշտում զարգացնել ուսանողների
այն տեսական գիտելիքները և հմտությունները, որոնք հնարավորություն
կտան նրանց ճիշտ և արդյունավետ կատարել սոցիալական աշխատանք:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա,
թե
սոցիալականաշխատանքի
ոլորտում
ինչ
ծառայություններ
են
գործում
և ինչ
գործառույթներ
են
իրականացնում,
2. կհասկանա բնակչության սոցիալապես խոցելի խմբերի պաշտպանությանն ուղղված ՀՀ սոցիալական քաղաքականությունը,
3. կկարողանա հայտնաբերել սոցիալական ծառայությունների թիրախ
խմբերին:

2201. Պրակտիկա 2 (6 կրեդիտ)
6 շաբաթ, շաբաթական 8 ժամ, 5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է պրակտիկ դաշտում զարգացնել ուսանողների
այն տեսական գիտելիքները և հմտությունները, որոնք հնարավորություն
կտան նրանց ճիշտ և արդյունավետ կատարել սոցիալական աշխատանք:
Կրթական արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին.
1. ուսանողը կիմանա, թե սոցիալական աշխատանքի ոլորտում ինչ
ծառայություններ են գործում և ինչ գործառույթներ են իրականացնում,
2. կհասկանա
բնակչության
սոցիալապես
խոցելի
խմբերի
պաշտպանությանն
ուղղված
ՀՀ
սոցիալական
քաղաքականությունը,
3. կկարողանա հայտնաբերել սոցիալական ծառայությունների
թիրախ
խմբերին
և
սահմանել
նրանց
սոցիալական
հիմնախնդիրները:
2201.Պրակտիկա 3 (6 կրեդիտ)
6 շաբաթ, շաբաթական 10 ժամ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է պրակտիկ դաշտում զարգացնել ուսանողների
այն տեսական գիտելիքները և հմտությունները, որոնք հանարավորություն

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

– 86 –

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում
կազմակերպում է ուսուցում` հետևյալ ծրագրերով.
1. «Հասարակայնության հետ կապեր»,
2. «Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն»,
3. «Սոցիոլոգաիկան հետազոտություների մեթոդաբանություն»,
4. «Միգրացիայի և կոնֆլիկտի ուսումասիրություններ»,

կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ
Ընդամենը, կրեդիտ

Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից` ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով
նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված
ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական
կառուցամասերի կրեդիտներով արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.
Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
0

2

Ընդհանուր կրթամաս

6

2

Մասնագիտական պարտադիր
կրթամաս

48

14/15/16

Կամընտրական դասընթացներ

18

6

Գիտական սեմինար

12

4

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

3

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

1

Գիտամանկավարժ. պրակտիկա

3

1

Մագիստրոսական թեզի
պաշտպանություն

12

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

120

32/33/34



II
24

III
21

48

30

30

30

30

120

Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ։ Առաջին
երկուսը ծառայում են մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակային էությունը, որն ապահովում է
մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը,
իսկ չորրորդը` ծրագրի անհատականացված ուսուցման մասն է։

IV
0

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական
աստիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության
ոլորտում)։ Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր
լրացական դասընթաց` ծրագրում ընդգրկված է անգլերենը։ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական

Ընդամենը
72

Սոցիալական աշխատանք
Սոցիոլոգիա, Հասարակայնության հետ կապեր, Սոցիալական վարչարարություն և քաղաքականություն,





30

2.1. Ուսումնական կառուցամաս

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

I
27

9

2. Ծրագրի բովանդակությունը

Լրացական դասընթացներ

Կիսամյակ
Ուսումնական

6

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը, որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և պրակտիկաներին,
իսկ 4-ը՝ քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ
շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի
ձևավորմանը։
Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում
է 1,5 կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական
կրեդիտի ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամ։ Ուսանողը
կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն
(10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։
Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 120
կրեդիտի։

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը

Կրթամաս

3

Կոնֆլիկտաբանություն
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դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ լեզու։ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախատեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:
Թվանիշ
1301/М02

Մոդուլ-դասընթաց
Անգլերեն լեզու
Մասնագիտության փիլիսոփայության հարցեր

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)16

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

0

64

I

Ստուգարք

0

64

I

Ստուգարք

վում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում
պահանջվող գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերումը։ Դրանք
մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի
կարիքները և պահանջմունքները։
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հասարակայնության հետ կապեր¦

Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 6 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների
մոտ փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական
ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելուն։ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ “Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական հետազոտություններում” և “Մասնագիտության արդիական խնդիրները”։ Առանձին դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական պարտադիր կրթամասին հատկացված
ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումը։
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Մոդուլ-դասընթաց

0309/M02

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում

3

4/28/0

I

Քննություն

2202/M01

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

3

32/0/0

I

Քննություն

Մոդուլ-դասընթաց

2201/M01

Սոցիալական մարքետինգ
Մասնագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն
Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները PR-ում
Մեդիա տեքստերի
վերլուծություն
Կորպորատիվ PR
Հաղորդակցությունների
տեսություններ
Տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգեր
Ժամանակակից
PRտեխնոլոգիաներ
Կոլեկտիվ վարքի տեսություններ
PR պրակտիկում
Գործարար
բանակցություններ
Մեդիահարաբերություններ
Քաղաքական PR և իմիջմեյկինգ
Հռետորություն
Էլեկտրոնային
մարկետինգ
Մարդկային ռեսուրսների
կառավարում

2201/M02

2201/M03
2201/M04
2201/M05
2201/M06
2201/M07

Գնահատման ձևը

Թվանիշ

Թվանիշ

2201/M08
2201/M09
2201/M10
2201/M11
2201/M12

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս

2201/M13

Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16`
երեք կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի
ընդհանուր աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 կրեդիտ: Սա մագիստրոսական ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահո-

2201/M14
2201/M15
2201/M16

16

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
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Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

20/12/0

I

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն»
Թվանիշ
2201/M01
2201/M02
2201/M03
2201/M04
2201/M05

2201/M06
2201/M07
2201/M08
2201/M09
2201/M10
2201/M11
2201/M12
2201/M13

2201/M14
2201/M15
2201/M16

Մոդուլ-դասընթաց
Որակական սոցիալական
հետազոտություն
Սոցիալական
պլանավորում
Սոցիալական կառավարման մոդելներ
Սոցիալական ռիսկի կառավարում
Սոցիալական ապահովության համակարգը ՀՀում
Սոցիալական քաղաքականության հետազոտման
մեթոդները
Սոցիալական
ճարտարագիտություն
Կազմակերպական
կոնֆլիկտ
Հայաստանի արդի սոցիալական քաղաքականությունը
Քաղաքական սոցիալական աշխատանքը
Աղքատություն և սոցիալական անհավասարություն
Քաղաքականության և
ծրագրերի ներդրում
Սոցիալական
կանխատեսում
Սոցիալական
ծառայությունների
կառավարում
Կառավարման հոգեբանություն
Հանրային
առողջապահություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Սոցիոլոգաիկան հետազոտություների մեթոդաբանություն»,

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

22/10/0

1

Քննություն

3

22/10/0

1

Քննություն

I

Քննություն

I

Քննություն

3
3

22/10/0
22/10/0
22/10/0

3

3
3
3
3
3
3

I

22/10/0

22/10/0
22/10/0
22/10/0

22/10/0
22/10/0

1

Քննություն

2

Քննություն

2

Քննություն

2

Քննություն

2

Քննություն

2

Քննություն

22/10/0

2

Քննություն

3

22/10/0

3

Քննություն

3

22/10/0

3

Քննություն

3

22/10/0
22/10/0

3
3

Մոդուլ-դասընթաց

Սոցիալական ռիսկեր և
2202/М01 դրանց կառավարման
հիմնախնդիրները
Հայ հասարակության
2202/М02 սոցիալ-հոգեբանական
վերլուծություններ
Պատմահամեմատական
2203/М03 վերլուծության մեթոդներ
Պատմությունների օգտա2202/М04 գործումը հետազոտման և
գնահատման համար
Որակական
հետազոտու2202/М05
թյան մեթոդաբանություն
SPSS ծրագրային փաթեթի
2202/М06 կիրառումը սոցիոլոգիական
հետազոտություններում
Սոցիալական կանխատե2202/М07
սում
Սոցիալական քաղաքակա2202/М08
նություն
2203/М09 Քաղաքի սոցիոլոգիա
Բազմաչափ վերլուծության
2202/М10
մեթոդաբանություն
Արդի սոցիոլոգիական
2203/М11
տեսություն
Գնահատող հետազոտու2202/М12
թյուններ
2202/М13 Գիտելիքի սոցիոլոգիա
2202/М14 Սոցիալական մոդելավորում
2202/М15 Մասնակցային մոնիտորինգ
Սոցիալական ցանցերի
2202/М16
վերլուծություն

Քննություն

3

3

Թվանիշ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3
3
3

22/10/0
22/10/0
22/10/0

III
III
III

Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

Քննություն

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
«Միգրացիայի և կոնֆլիկտի ուսումասիրություններ»

Քննություն
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Թվանիշ

2202/М17
2202/М18
2202/М19
2202/М20
2202/М21
2202/М22
2202/М23
2202/М24
2202/М25
2202/М26
2202/М27
2202/М28
2202/М29
2202/М30
2202/М31
2202/М32

Մոդուլ-դասընթաց
Միգրացիոն
հետազոտությունների
մեթոդաբանություն
Կոնֆլիկտի
տեսություններ
Որակական
հետազոտության
մեթոդաբանություն
Էթնիկ կոնֆլիկտներ
Կոնֆլիկտի
վերլուծություն և լուծում
Միգրացիայի սոցիոլոգիա
Խաղաղության հետազոտություններ
Գլոբալ և տարածաշրջանային անվտանգություն
Միջազգաին
կազմակերպություններ և
իրավունք
Բանակցություններ և կոնֆլիկտի կարգավորում
Կոնֆլիկտի կանխարգելում
Տեղեկատվական
անվտանգություն
Միգրացիոն
քաղաքականության
մոդելավորում
Միգրացիա և
անվտանգություն
Միգրացիա, կոնֆլիկտ և
ինտեգրացիա
Գենդեր և միգրացիա

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

I

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

հաջողությամբ կատարելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և
կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը
ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմն ընտրվում է
ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝
տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի
դասընթացների ցանկից` 24-րդ կիսամյակների ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի
կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 9 կերդիտ, իսկ առաջարկվող
դասընթացների քանակը` պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական
դասընթացների
ցանկը
պարունակում
է
համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված
կրեդիտատարությամբ
հետևյալ
մոդուլները,
որոնցից
ուսանողը
հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը:

Գնահատման ձևը

1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հասարակության հետ կապեր¦
Թվանիշ
2201/М01

2201/М02

2201/М03

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

20/12/0

II

Քննություն

3

20/12/0

III

Քննություն

3

20/12/0

III

Քննություն

Քաղաքային մշակույթ և
տարածություն/
Ռազմավարական PR
Միջին մակարդակի
տեսություններ/ Վիզուալ
սոցիոլոգիա
Մեդիա
միջավայր/Ներազդման
հոգեբանություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Սոցիալական գործընկերություն/
Սոցիալական իրավունք
Համայնքային
կազմակերպում/Սոցիալական
2201/М02
պետության զարգացման
տեսություններ
2201/М01

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական
դասընթացներն
ընտրվում
են
ԵՊՀ
այլ
մագիստրոսական ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն
մագիստրանտի մոտ ձևավորելու ավարտական ատենախոսությունը
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Կրե- Լսարանային Կիսամ- Գնահատդիտ ժամ (դ/գ/լ)
յակ
ման ձևը

3

20/12/0

II

Քննություն

3

20/12/0

III

Քննություն

Հասարակություն և
հանցագործություն/Սոցիալական
2201/М03
բարեկեցությունը
հետխորհրդայինն երկրներում

3

20/12/0

III

տահետազոտական պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախոսություն:
Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ,

Քննություն

ամբիոն, կենտրոն և այլն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է
մագիստրոսական ծրագրի տվյալ կիսամյակի դասացուցակով: Գիտական
սեմինարի ընթացքում մագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն, ձևավորվում են գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու հմտություններ։
Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում է ուսանողի մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի
խնդիրներով և կազմվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ։ Այն
կազմակերպվում է ուսումնառության 2-րդ, 3-րդ և 4 կիսամյակներում`
ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալով:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված
ծրագրով։ Կարող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների շրջանակներում։ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:
Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված
ծրագրով։ Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապմունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսում։ Այն ևս ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:
Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում է 4-րդ կիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և
պաշտպանության համար ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ
աշխատածավալ։

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն¦
Թվանիշ
2202/М01

2202/М02

2202/М03

Մոդուլ-դասընթաց
Ինքնության սոցիոլոգիա /
Խառը մեթոդներով հետա
զոտություն
Տուրիզմի սոցիոլոգիա
/
Միջին
մակարդակի
տեսություններ
Գենդերի
սոցիալական
կառուցում/
Առօրեականության
սոցիոլոգիա

Կրեդիտ

Լսարանային Կիսամ Գնահատման
ժամ (դ/գ/լ)
յակ
ձևը

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Միգրացիայի և կոնֆլիկտի ուսումասիրություններ¦
1.

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Գործնական
կոնֆլիկտաբանություն/
2202/М04 Պատմությունների
օգտագործումը հետազոտման
և գնահատման համար
Քաղաքացիական
միջնորդության գործընթացն
2202/М05 ու
հմտությունները/
Սոցիալական
գործընկերություն
Տարածաշրջանային
կոնֆլիկտներ/
Ուժը
2202/М06
միջազգային
քաղաքականության մեջ

Կրեդիտ

Լսարանային Կիսամ
ժամ (դ/գ/լ)
յակ

Գնահատման ձևը

3

22/10/0

II

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

3

22/10/0

III

Քննություն

2.2. Հետազոտական կառուցամաս
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ
բաղադրիչները՝ գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գի-
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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Բովանդակությունը.

1.Տեղեկագրքի նպատակը

Թեմա 1` Գիտական գրավոր խոսքի զարգացում, համառոտագրության
ուսուցում: Թեմա 2` Միջազգային գիտաժողովի համար զեկուցում
պատրաստելու հիմնական դրույթները: Թեմա 3` Գիտական բանավեճին

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում իրականացվող մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և
պարունակում
է
ամփոփ
տեղեկատվություն
ինչպես
առանձին
մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց
բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն
ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային
կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և
կրեդիտների կառուցվածքը, ավարտական պահանջները և
ատեստավորման
ձևերը,
պրակտիկաների
վերաբերյալ
տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ
նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը,
ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները,
դասընթացի
հակիրճ
բովանդակությունը,
ուսուցման
և
գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։

մասնակցելու տեխնիկայի ուսուցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման
վրա:

2. Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ
0309/M01. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել մասնագիտական գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում և
ծանոթացնել ուսանողներին նոր ծրագրերին իրենց մասնագիտական
հետաքրքրությունների շրջանակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կհասկանա էլեկտրոնային աղյուսակները, դիագրամները և գրաֆիկները, կհաշվարկի` օգտագործելով բանաձևերը, նախագծել և ստեղծել
տվյալների բազան, ինչպես նաև կազմակերպել տարբեր հարցումներ,
ստեղծել հաշվետվություններ, ստեղծել պարզագույն web-կայքերը,
օգտագործելով HTML լեզուն:
2. կկարողանա վարժ աշխատել տեքստային փաստաթղթերի հետ,
փոփոխել տպիչի և համակարգչի այլ ակսեսուարների պարամետրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Windows օպերացիոն համակարգը, համակարգչի ակսեսուարներ, նրանց պարամետրները: Թեմա 2` Microsoft Excel ծրագրի խորացված
ուսուցում, ֆիլտրներ, րաֆիկներ, ֆունկցիաներ: Թեմա 3` Microsoft Access
ծրագրի ուսուցում, տվյալների բազայի ստեղծում, աղյուսակների
փոփոխում, կապերի ստեղծում, մեկ և մեկից ավելի աղյուսակներում
օգտագործվող հարցումներ, ձևերի և հաշվետվությունների ստեղծում:
Թեմա 4` HTML փաստաթղթի ստեղծումը, կառուցվածքը, հիմնական
դրույթները և տեգերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Լրացական դասընթացներ
1601/M01. Անգլերեն լեզու (0 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ակադեմիական անգլերեն
հումանիտար, սոցիալական գիտությունների, ինչպես նաև տեխնիկական
ֆակուլտետներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի գրավոր և բանավոր խոսքին` գիտական աշխարհի
հետ ազատ շփվելու համար,
2. կկարողանա
մասնագիտական
եկխոսության
մեջ
մտնել
օտարերկրացի գործընկերների հետ,
3. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում
պատրաստել և մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրա-վոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

3. Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ

2202/M02. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ)

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հասարակայնության հետ կապեր¦

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել հասարակական կյանքում
սոցիոլոգիական տեսական գիտելիքների սոցիոլոգիաան տեսական
գիտելքների կիրառման հնարավորությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա արդի տեսական սոցիոլոգիայի ուղղությունները,
2. կհասկանա
և
կմեկնաբանի
սոցիոլոգիայի
ակնառու
ներայացուցիչների ուսմունքները,
3. կարողանա պարզաբանել, թե ինչպիսի տեսական հարցեր են
քննարկվել և ինչ կոնկրետ սոցիալական խնդիրներ են արծարծվել
սոցիոլոգիայի ներկայացուցիչների աշխատություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հաբերմաս, Լուհման: Համակարգ, կոմունիակցիա և կենսաշխարհ,
պետություն իրավունք, ժողովրդագրություն: Թեմա 2` Ֆուկո, Դերիդա:
Թեմա 3՝ Քուլման, Բուրդյե: «Կուլտուրական կապիտալ», մրցակցություն և
պայքար, սոցիալական դասակարգ, վերնախավ: Թեմա 4` Բերկեր,
Լուկման: Սոցի-ալական ինստիտուտներ, մշակույթ, կրոն: Թեմա 5՝ Էլիաս:
Համայնք, ինքնություն, համերաշխություն: Թեմա 6` Վալերստեյն:
Համաշխարհային համակարգ, կենտրոն-ծայրամաս: Թեմա 7՝ Կաստելս:
Ցանցային հասարակություն, հասարակություն, ԶԼՄ-ներ: Թեմա 8` Բեկ:
Ռիսկ, աշխատանք և տնտեսություն: Թեմա 9` Գիդենս: Սոցիալական
ինտեգրացիա և սոցիալական մասնատում, հեղափոխություն և
սոցիալական շարժումներ, սոցիալական փոփոխություն: Թեմա 10`
Հանինգտոն: Քաղաքականություն, կոնֆլիկտ, պատերազմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն

2203/M01. Սոցիալական մարքեթինգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական
մարքեթինգի առանձնահատկություններին, կոմերցիոն և սոցիալական
մարքեթինգների հիմնական տարբերություններին և ներկայացնել
սոցիալական մարքեթինգի հիմնական ռազմավարություններն ու
իրականացման մեթոդաբանությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սոցիալական մարքեթինգի առանձնահատկությունները,
սկզ-բունքները, մեթոդական առանձնահատկությունները
2. կհասկանա սոցիալական և կոմերցիոն մարքեթինգների տաբերությունը,
3. կկարողանա
կազմակերպել,
իրականացնել
սոցիալական
արշավներ և գնահատել դրանց արդյունավետությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական մարքեթինգի հիմնադրույթները. ներածություն:
Թեմա 2` Կոմերցիոն մարքեթինգ և սոցիալական մարքեթինգ. Թիրախավորման տարբերությունը: Թեմա 3` Սոցիալական մարքեթինգի
հիմնական
սկզբունքները:
Թեմա
4`Վարքային
փոփոխության
հաղորդակցման մոդելը: Թեմա 5` Սոցիալական մարքեթինգի ռազմավարությունը. մոդելներ: Թեմա 6` Սոցիալական գովազդի առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Հաղորդակցման կառուցման մեթոդները,
հաղորդակցման տիպերը: Թեմա 8` Սոցիալական արշավների առանձնակատկությունը: Թեմա 9` Ծրագրային շղթա. սոցիալական արշավների
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կազմակերպումը,
իրականացումը
և
գնահատումը:
Թեմա
10`
Սոցիոլոգիական և գնահատողական հետազոտությունները սոցիալական
մարքեթինգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրա-վոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

ասիմետրիկ և երկկողմանի սիմետրիկ մոդելները PR-ում. E.Bernays-ի
ներդրումը PR-ի զարգացման հարցում: Թեմա 6՝ PR-գործունեությունը
մեկնաբանող ժամանակակից տեսությունները: Թեմա 7` PR գործունեության մեթոդաբանական սկզբունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրա-վոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2201/M02. Մասնագիտության պատմություն և մեթոդաբանություն (3

2201/M03. Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդները PR-ում (3

կրեդիտ)
Շաբաթական
դասընթաց

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիք
գիտական
մեթոդաբանության
մասին
ընդհանրապես
և
հասարակայնության հետ կապերի որպես առանձին մասնագիտական
ոլորտի առաջացման նախադրյալների, զարգացման պատմության,
գործունեության
մոդելների,
ինչպես
նաև
ժամանակակից
PR
տեսությունների և մեթոդաբանական սկզբունքների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի
PR
զարգացման
պատմական
ընթացքի
առանձնահատկություններին
2. կհասկանա ժամանակակից PR տեսությունների և մոդելների
հիմնական մեթոդաբանական մոտեցումները
3. կտիրապետի
PR-գործունեության
տեսա-մեթոդաբանական
հիմքերին Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մեթոդաբանության դերը գիտության կառուցվածքում: Գիտական
հեղափոխությունները և նորմալ գիտություն: Թեմա 2` Գիտության միջուկ և
տեսությունների շարք: Թեմա 3` PR-ի առաջացման նախադրյալները և
զարգացման պատմական ընթացքը. Թեմա 4` PR-ի զարգացման ժամանակագրությունը ըստ Ջ.Գրունիգի և Թ.Հանտի. Publicity and News Agency
մոդելները PR-ում` P.T.Barnum and I.L.Lee Թեմա 5` Երկկողմանի

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ունկնդիիներին ժամանակակից
PR–ի և մարքեթինգի ոլորտում լայնորեն կիրառվող սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդների և իրականացման ընդհանուր սկզբունքների
հետ,
հիմունքների,
հիմնական
հասկացությունների,
գործիքների
կիրառման ոլորտների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիոլոգիական հետազոտությունների հիմնական
մեթոդների մասին,
2. կկարողանա քննարկել յուրաքանչյուր մեթոդի կիրառման առավելություններն ու թերությունները PR-ում,
3. կտիրապետի սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագրի մշակման
հմտություններին,
4. հանդես գա և աշխատի որպես PR և գովազդի ոլորտներում
սոցիոլոգիական հետազոտություններ իրականացնող
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացման անհրաժեշտությունը PR-նախագծի պլանավորման, մշակման և իրականացման
ըն-թացքում: Սոցիոլոգի դերը PR-թիմում: Թեմա 2 `PR-արշավի փուլերը և
դրանց համապատասխանող հատուկ հետազոտական մեթոդները և
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տեխնիկաները: Թեմա 3` PR-արշավի պլանավորում` հիմնախնդրի
սահմանում, շուկայի ուսումնասիրություն, մրցակիցների գնահատում:
SWOT-վերլուծության էությունը և կիրառումը PR-արշավի պլանավորման
փուլում: Թեմա 4` Մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացումը
PR-ում: Մարքեթինգային հետազոտությունների հատուկ տեխնիկաներ:
Թեմա 5` Սոցիոլոգիական հետազոտության նախագծման և իրականացման
հիմնական սկզբունքները, ընթացակարգային պահանջները: Թեմա
6`Քանակական սոցիոլոգիական հետազոտություններ. զանգվածային
հարցում և դրա ընդհանուր կիրառելիությունը PR-ում: Թեմա 7 `
Որակական
սոցիոլոգիական
հետազոտությունների
մեթոդների
օգտագործումը PR-ում: Թեմա 8` Փորձագիտական հարցման մեթոդը, որպես կարծիքների առաջատարների ուսումնասիրության մեթոդ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրա-վոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

տեսակները և ձևերը: Թեմա 5` Մեդիա տեքստերի ընդհանրացման ձևեր:
Թեմա 6` Մեդիա տեքստերի վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0, 5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2201/M05. Կորպորատիվ PR (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

Եզրափակիչ քննություն

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին գործարար
ոլորտում հանրային կապերի տեսական և կիրառական հիմունքները:
Դասընթացը
ներկայացնում
է
կորպորատիվ
PR-ի
հիմնական
հասկացությունները, կիրառական գարծիքները, զարգացման միտումները:
Դասընթացի արդյունքում ուսանողները ամբողջական պատկերացում
կունենան գործարար ոլորտում հանրային կապերի ինչպես տեսական
հիմքերի, այնպես էլ տարբեր իրավիճակներում համապատասխան
գործիքների ընտրության և արդյունավետ օգտագործման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կորպորատիվ PR-ի հիմնական հասկացությունները,
2. կկարողանա մշակել PR ռազմավարական ծրագրեր,
3. կտիրապետի կորպորատիվ PR գործողությունների գնահատման
տարբեր մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ PR դիսցիպլինի նկարագիրը, նպատակները և
խնդիրները: Թեմա 2` PR էությունը սահմանումները և մոտեցումները:
Թեմա 3` Կորպորատիվ PR-ի արտաքին և ներքին լսարանները: Թեմա 4`
Կորպորատիվ PR-ի գործիքները և դրանց ընտրության
ընտրության
մեթոդաբանությունը: Թեմա 5` Ներդրողների հետ հարաբերություններ:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2203/M04. Մեդիա տեքստերի վերլուծություն
Շաբաթական 2 ժամ (22 ժամ դասախոսություն և 10 ժամ գործնական
պարապմունք) 1ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Նպատակը.
Փոխանցել ուսանողներին գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են մեդիա
տեքստերի վերլուծության, դրանց մասին բովանդակ գիտելիք և
հմտություններ ձեռք բերելու համար, որոնք նրանց անհրաժեշտ են
հետագայում պրակտիկայում կիրառելու համար:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
2.

2

կկարողանա կազմել և կիրառել մեդի տեքստեր,
կմեկնաբանի ամփոփ ներկայացված մեդիատեքստերը և դրանց
բեվանդակությունը, ինչպես նաև վերլուծություններ կատարել
դրանց հիման վրա:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն Թեմա 2`Մեդիա տեքստերի էությունը Թեմա 3`
Մեդիա տեքստերի բովանդակությունը Թեմա 4` Մեդիա տեքստերի
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Թեմա 6` Ներքին PR: Թեմա 7` PR ծրագրում: Թեմա 8` PR ճգնաժամային

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

իրավիճակներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2201/M08. Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաներ (3 կրեդիտ)
2202/M06. Հաղորդակցությունների տեսություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ծանոթացնել
ունկնդիրներին
Հասարակայնության հետ կապեր դիսցիպլինի, PR-ի հիմունքներին,
հիմնական հասկացություններին, գործիքների, կիրառման ոլորտներին:
Մասնավորապես շեշտը դրվում է նոր մեխանիզմների, տեխնիկաների և
տեխնոլոգիաների մեկնաբանման ու քննարկման վրա, որոնք մշակվել և
իրենց կիրառությունն են գտել արդի ժամանակահատվածում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա PR-ի հիմնական հասկացությունները,
2. կհասկանա PR-ակցիաների` կոնֆերանսների, շնորհանդեսների,
մամլո-ասուլիսների կազմակերպման հիմնական սկզբունքները
3. կկարողանա մշակել PR նախագիծ:
4. կկարողանա հանդես գալ և աշխատել որպես PR մասնագետ
Հայաստանի տարբեր կոմերցիոն կազմակերպություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասարակայնության հետ կապեր (PR) դիսցիպլինի նկարագիրը,
նպատակները և խնդիրները: PR գործունեության մակարդակները:
PR–
ի հետ առնչվող մասնագիտությունների դասակարգումը: Թեմա 2`
Դիսցիպլինի կառուցվածքը և խնդիրները`PR-ի մոդելները: Թեմա 3`ԶԼՄների կառավարում: ԶԼՄ-ների հետ փոխհարաբերվելու խնդիրը PR-ում:
Տեղեկատվական
պատերազմներ:
Թեմա
4`
Մանիպուլյացիոն
տեխնոլոգիաները PR –ում: “Ուղեղների լվացում” և պրոպագանդա:
Էրիքսոնյան հիպնոզի կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 5`
Հակաճգնաժամային PR և խնդրի լուծմանն ուղղված մենեջմենթ: PR և

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հաղորդակցությունների սոցիոլոգիայի ժամանակակից տեսությունների հետ, ԶԼՄ
հաղորդակցությունների և դրանց ազդեցության մեխանիզմների հետ
մարդկանց մտածողության և վարքի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա հաղորդակցությունների սոցիոլոգիայի ժամանակակից
տեսությունները և տեսական մոտեցումները,
2. կհասկանա ԶԼՄ և զանգվածային տեղեկատվական գործընթացների ազդեցության օրինաչափությունները և մեխանիզմները հասարակական և անհատական գիտակցության և վարքի վրա,
3. կկարողանա վերլուծել և բացատրել առկա տեղեկատվականհաղորդակցական գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաղորդակցությունների ժամանակակից տեսությունները:
Գործառնության
առանձնահատուկ
մոդելների
հետ:
Թեմա
2`
Հաղորդակցական համակարգերը, կառուցվածքները, հաղորդակցման
մոդելները:
Թեմա
3`Միջմշակու-թային
հաղորդակցումների
առանձնահատկությունները: Թեմա 4` ԶԼՄ տեսությունները և դրանց
կիրառելիությունը ժամանակակից սոցիալական վարքի մեկնաբանման
համար: Թեմա 5`Տարիքային, գենդերային, ազգային և այլ հիմնախնդիրների արծարծումը զանգվածային հաղորդակցություններում:
Թեմա 6` PR և զանգվածային հաղորդակցությունները:
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լոբբինգ: Թեմա 6`Հասարակայնության հետ կապերը ՀԿ սեկտորում:
Առանձնահատկությունները
և
գործառույթները:
Թեմա
7`
Նեյրոլեզվաբանական
ծրագրավորում
և
PR:
NLP
կիրառման
առանձնահատկությունները: Թեմա 8` Իմիջ հասկացությունը PR-ում:
Իմիջի կառուցվածքը և տեսակները. հաբիտար, միջավայրային, վերբալ,
կինետիկ իմիջների էությունը: Թեմա 9` Բրենդինգի հասկացությունը PRում: Բրենդի կառուցվածքը: Թեմա 10` PR-ակցիաների տեսակները`
ասուլիս, ճեպազրույց (բրիֆֆինգ), ընդունելություն, շնորհանդես:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

վարքի ձև` էքսպրեսիվ, գործող ամբոխ և պասիվ ամբոխ : Անձը և ամբոխը:
Թեմա 3` Հասարակական կարծիքը, որպես կոլեկտիվ վարքի տարատեսակ,
նրա ձևավորման պայմանները, ազդող գործոնները և նշանակությունը:
Թեմա 4` Սոցիալական շարժում. ծագման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ
գործոնները և գոյատևման շրջափուլը/ցիկլը: Թեմա 5` Մոդա,
նորավոճություն , հիստերիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2201/M10. PR պրակտիկում (3 կրեդիտ)
2202/M09. Կոլեկտիվ վարքի տեսություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին PR-ի ոլորտում
կարևորագույն
որոշումների
ընդունման
հիմնական
ռազմավարությունները:
Դասընթացը
ներկայացնում
է
PRգործընթացներում
որոշումների
ընդունման
հիմնական
մարտավարությունները,
որոշումների
առանձնահատկությունները,
գործիքները, զարգացման միտումները: Դասընթացի արդյունքում ուսանողները ամբողջական պատկերացում կունենան հանրային կապերի ոլորտում
ինչպես տեսական հիմքերի, այնպես էլ տարբեր իրավիճակներում
համապատասխան որոշումների ընդունման ռազմավարությունների և
մարտավարությունների ընտրության և արդյունավետ կիրառման մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կտիրապետի որոշումների ընդունման արդյունավետ
ռազմավարություններին և մարտավարություններին
2. կհասկանա ճգնաժամային իրավիճակներում օպերատիվ գործելու
հմտությունների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա մշակել PR ռազմավարական նախագիծ:
Բովանդակությունը.

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիոլոգիական
արդիական ուղղություններից մեկին`կոլեկտիվ վարքի տեսություններին և
տալ հնարավորություն ուսումնասիրել կոլեկտիվ վարքի դրսևորումները
հասարա-կությունում`
ըմբռնելով
կոլեկտիվ
վարքի
դրսևորման
մեխանիզմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կոլեկտիվ վարքի հիմանական տեսությունները,
2. կհասկանա կոլեկտիվ վարքի դրսևորումները, արտահայտման
ձևերը և կառավարման հնարավորությունները,
3. կկարողանա
դիտարկել
և
վերլուծել
կոլեկտիվ
վարքի
դրսևորումները
հասարակությունում,
տարբերակել
նրա
առանձնահատկությունները, ըմբռնել կոլեկտիվ վարքի դրսևորման
մեխանիզմները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Կոլեկտիվ վարքը որպես սոցիոլոգիական կատեգորիա և նրա
դրսեվորումները և տարատեսակները: Թեմա 2` Ամբոխը, որպես կոլեկտիվ
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Թեմա 1` Վերլուծության նորագույն հիմնադրույթները. SODA-յի (Strategic
Options Development & Analysis) հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` SODA –
մոտեցում` էքսկուրսի և քարտեզագրման պրակտիկան: Թեմա 3` Soft

3.

կկարողանա վերլուծել կոնկրետ բանակցությունների դեպքեր և
գտնել դրանց ելքերի բազմությունը, որոշել կողմերի համար
ինտեգրատիվ համաձայնությունների այլընտրանքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն. տնտեսական կոնֆլիկտներ և բիզնես բանակցություններ: Թեմա 2` Բիզնեսում բանակցային գործընթացի կառուցվածքը,
առանձնահատկությունները: Թեմա 3` Բանակցային տարածություն և
բանակցային համաձայնությունների տիպաբանություն:
Թեմա 4`
Սակարկություններ
և
պրոբլեմալուծում:
Թեմա
5`
Կողմերի
ռազմավարությունները բիզնես և առևտրային բանակցություններում:
Թեմա 6` Մշակույթ և միջմշակութային բանակցություններ: Թեմա 7`
Բիզնես էթիկա և գործարար բանակցությունների էթիկական կանոններ:
Թեմա 8` Հասարակական կարծիքը, որպես կոլեկտիվ վարքի տարատեսակ,
նրա ձևավորման պայմանները, ազդող գործոնները և նշանակությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Systems մեթոդաբանություն: Soft Systems մեթոդաբանությունը որպես
մասնակցային
գործողությունների կազմակերպում`
տեղեկատվական ռազմավարության համար շտապ
օգնությանիրականացում
է
Որոշումների
ընդունման ռազմավարությունների ընտրությունը: Թեմա
4`Ոլորտի
կայունության /Robustness/
վերլուծություն `պահպանելով բոլոր
այլընտրանքները. Առաջին աստիճանի կայունություն/ Robustness:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
2202/M11. Գործարար բանակցություններ (3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ձեռնարկատիրության
և
բիզնես
կոնֆլիկտների
վերաբերյալ
հիմնական
տեսություններին, ապահովել պատկերացում բիզնես բանակցությունների
կառուցվածքի, տիպերի, ընթացակարգի, գործառույթների, հնարավոր
համաձայնությունների/ելքերի բազմության, դրանցում միջնորդության
մասին, ինչպես նաև սովորեցնել գործարար բանակցությունների
էթիկական կանոնները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա
բիզնես
բանակցությունների
և
տնտեսական
կոնֆլիկտների տեսական մոտեցումների մասին,
2. կհասկանա
բիզնես
բանակցությունների
և
բանակցային
գործընթացի կառուցվածքի, առանձնահատկությունների, փուլերի,
տիպաբանության, գործառույթները,

2201/M12. Մեդիահարաբերություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել լրատվամիջոցների
գործառության հիմնական սկզբունքների և նպատակների հետ, դրանց
սոցիալական դերի և նշանակության, ԶԼՄ-ների որպես զանգվածային
գիտակցության և վարքի վրա առավել ազդեցիկ գործոնի, ԶԼՄ-ների
հետարդյունավետ
հարաբերությունների
ձևավորման
հիմքերի,
սկզբունքների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա ԶԼՄ-ների հետ ձևավորել արդյունավետ փոխհարաբերություններ,
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2.

կկարողանա գործնականում կիրառել մեդիայում օգտագործվող
գործիքները,
3. կկարողանա
պատրաստել
PR
տեքստեր,
տիրապետել
ուղղորդված,
տարբեր
լրատվական
միջողների
համար
թիրախային ուղերձներ ձևավորելոի պրակտիկային:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տեղեկատվական հասարակության առանձնահատկությունները և
խնդիրները:
Թեմա 2` Զանգվածային հաղորդակցուցություն և
զանգվածային միջոցներ` տպագիր և էլեկտրոնային մեդիա: Թեմա 3`
Մեդիա
հարաբերություններ:
ԶԼՄ-ների
փոխազդեցության
անհրաժեշտությունը: Թեմա 4` PR տեքստերի տեսակները` կոմերցիոն և ոչ
կոմերցիոն գովազդային, թիրախային, ներքին և արտաքին լսարաններին
ուղղված տեքստեր և այլն: Թեմա 5`Տեղեկատվա-լրատվական նյութերի
տրամադրման
ձևերը`
մամլո
ասուլիս,
շնորհանդես,
մամլոհաղորդագրություն, հատուկ հոդվածներ (positon-paper, by-liner և այլն),
հարցազրույցներ: Թեմա 6`PR և Internet: Համացանցային տեխնոլոգիաները
նշանակությունը սոց. հաղորդակցությունների կազմակերպման և
կառավարման
գործում:
Նոր
ԶԼՄ-ներ.
նկարագրությունն
ու
առանձնահատկությունները,
WEB-2.0:
Թեմա
7`
Մեդիահարաբերությունների
արդյունավետությունը.
չափման
անհրաժեշտությունը, մեթոդաբանությունը: Թեմա 8`Հայաստանյան մեդիա
հարաբերությունների և PR-ի առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

հասկացությունների, գործիքների, կիրառման ոլորտներին: Քաղաքական
PR և իմիջմեյքինգի հիմունքներ առարկայի ընթացքում ուսանողներին
կմատուցվի
բովոնդակալի
նյութ
դասախոսությունների
տեսքով,
կներկայացվի գրականության ցանկ, որը կվերաբերի քննարկվելիք
խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քաղաքական PR-ի հիմնական հասկացությունները,
2. կհասկանա իմիջների տեսակները և գործռույթները, ձևավորման
հիմանական տեխնոլոգիաները,
3. կկարողանա քննարկել քաղաքական PR-ի, իմիջագիտության,
քաղաքական մարքեթինգին առնչվող թեմաներն ու օրինակները,
4. կկարողանա հանդես գալ և աշխատել որպես քաղաքական PR-ի,
իմիջագիտության, իմիջմեյքինգի մասնագետ կամ որպես PR և
գովազդի ոլորտներում սոցիոլոգիական հետազոտություններ
իրականացնող` Հայաստանի տարբեր գործակալություններում,
ինչպես նաև կիրառել ստացած հմտությունները հարակից
մասնաիգտությունների ոլորտներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքական PR-ը և քաղաքական մարքեթինգը որպես քաղաքական գործընթացի հիմք. քաղաքական PR-ի նկարագիրը, նպատակները և
խնդիրները: Թեմա 2`Քաղաքական շուկայի հասկացություն քաղաքական
PR–ում: Քաղաքական PR-ի տեսակները: Թեմա 3`Քաղաքական
տեխնոլոգիաների էությունը, մշակման և իրականացման փուլերը: Թեմա
4`PR-արշավի միջոցառումներ` նախընտրական հանդիպումներ, ՙդռնից
դուռ՚, միջնորդավորված ակցիաներ, հանդիպումներ մամուլի հետ,
հանրահավաքներ: PR-ի հիմնական տեխնիկական սխեման: Թեմա
5`Քաղաքական իմիջագիտություն: Իմիջ հասկացության սահմանման
խնդիրը և մոտեցումները: Իմիջի կառուցվածքը և գործառույթները: Թեմա
6`Քաղաքական իմիջի առանձնահատկությունները. Երկրի իմիջ.
կուսակցության իմիջ: Թեմա 7`Քաղաքական իմիջի ձևավորման հիմնական
սկզբունքները: Հաբիտար, վերբալ և կինետիկ իմիջ: Թեմա 8`PR-ը
քաղաքական
հաղորդակցման
համատեքստում:
ԶԼՄ-ների
դերը
քաղաքական PR-ում: Քաղաքական գովազդ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2201/M13. Քաղաքական PR և իմիջմեյկինգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ունկնդիրներին ժամանակակից
գիտական համակարգում առավել արդիական տեսա-կիրառական
դիսցիպլիններից մեկի` քաղաքական PR-ի հիմունքներին, հիմնական
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Եզրափակիչ քննություն

2201/M15. Էլեկտրոնային մարկետինգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսաողներին Համացանցում
կիրառվող
PR-տեխնոլոգիաներին,
սկզբունքներին,
գործիքներին,
կիրառման առանձնահատկություններին: Մասնավորապես շեշտը դրվում
է նոր մեխանիզմների, տեխնիկաների և տեխնոլոգիաների մեկնաբանման
ու քննարկման վրա, որոնք մշակվել և իրենց կիրառությունն են գտել արդի
ժամանակահատվածում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա Internet- ում PR-ի դրսևորման, իրականացման
առանձնահատկությունները
2. կհասկանա համացանցային տեխնոլոգիաների նշանակությունը
սոցիալական
հաղորդակցությունների
կազմակերպման
և
կառավարման գործում ,
3. կկարողանա կիրառել գովազդային միջոցները սոցիալական
ցանցերում.
4. կիմանա բլոգի, կայքի վարման տեխնիկաները, ծանոթ կլինի
վարման էթիկային:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`Համատեքստային
գովազդի
էությունն
ու
առանձնահատկությունները.
Համատեքստային
գովազդը
որպես
նպատակային գովազդային արշավի իրականացման միջոց: Մեկ սեղմման
Click (PPC) արժեքը և hազար հոգուց 1 տոկոսին բաժին ընկնող սեղղման
արժեքը(CPM): Թեմա 2`Բլոգ: Մարքեթինգ և օնլայն համբավի կառավարում:
SEO համակարգ և բլոգինգ: Բլոգի վարման էթիկա: Թեմա 3` Բլոգոսֆերայի
օգտագործման առանձնահատկությունները : Բլոգի բովանդակության
զարգացում և մատնանշում: Թեմա 4`Առավել օպտիմալ գովազդային
միջոցները
սոցիալական
ցանցերում.
Վիրուսային
մարքեթինգի
հիմունքներ: Թեմա 5` Արժեփոխում և հաշվարկ. «Սոցիալական գովազդի»
զարգացումը Facebook.com-ում: Facebook.com սոցիալական կայքում
կոմերցիոն ‘Facebook’ էջի ստեղծում և դրանում ներգրավածության
բարձացում: Թեմա 6` Odnoklassniki.ru կայքը որպես էլոկտրոնային
մարքեթինգի գործիք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

1301/M14. Հռետորություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ունկնդրին ծանոթացնել մարդկային հաղորդակցության, իրավաքաղաքական պրակտիկայում, սոցիալ-հոգեբանական
առնչություններում կարևոր դեր և նշանակություն ոընեցող մի երևույթի
տեսական և կիրառական բնաութգրին, ինչպիսին է հռետորությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա տեսական և կիրառական այն հնարքները, որը մշակվել է
հռետորիկայի էվոլյուցիայի ամբողջ ընթացքում,
2. կհասկանա մարդկային – աշխարհայացքային և խոսքային այն
դրսևորումներն ու հնարավորությունները, որ առկա են այստեղ,
3. կկարողանա
հնարավորինս
տիրապետել
վերբալ
հաղորդակցության, մասսայական ելույթի ձևավորման, կառուցման
և մատուցման անհրաժեշտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հռետորական խոսքի անհրաժեշտություն: Թեմա 2` Խոսքի գործառույթները: Թեմա 3` Խոսքի կառուցման ձևերն ու եղանակները: Թեմա 4`
Ստատուսների տեսություն: Թեմա 5՝ Լոկուսների տեսություն: Թեմա 6`
Հռետորական ֆիգուրներ: Թեմա 7՝ Տրոպներ: Թեմա 8` Ժեստ, միմիկա,
կեցվածք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
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Եզրափակիչ քննություն

գրա-վոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն¦

2203/M16.Մարդկային ռեսուրսների կառավարում(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

2201/М 01. Որակական սոցիալական հետազոտություն(3 կրեդիտ)

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին մարդկային
ռեսուրսների կառավարումը, նրա գործառույթները և զարգացումը:
Դասընթացի ընթացքում ուսանողներին կներկայացվի Ամերիկյան և
Հայկական ՄՌԿ համեմատական վերլուծությունը, ինչպես նաև կքննարկվի
ՄՌԿ դերը հայ հասարակությունում, կատարվելիք բարեփոխումների
անհրաժեշտությունը և ուղիները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացիհաջողավարտինուսանողը.
1. Կիմանա ՄՌԿ էությունը, գործառույթները, զարգացման փուլերը,
հիմնականտեսությունները
2. կհասկանա ՄՌԿ կարևորագույն չափանիշներն ու տարրերը
3. կկարողանա կիրառել կառավարչական հմտությունները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`ՄՌԿ էությունը և զարգացումը: Թեմա 2` ՄՌԿ գործառույթները:
Թեմա 3` Աշխատանքի նկարագրությունը և չափանիշները : Թեմա
4`Աշխատանքի գովազդը: Թեմա 5`Թեկնածուի որոնումը և հետազոտումը:
Թեմա 6` Հարցազրույցի անցկացումը: Թեմա 7`Աշխատակցի ընտրության
որոշման
կայացումը:
Թեմա 8`ՄՌԿ օն-բորդինգը: Թեմա 9`
Աշխատավարձը ՄՌԿ տեսանկյունից: Թեմա 10`Ուսուցանումը և
զարգացումը: Թեմա 11՝ Հաղորդակցությունը և մոտիվացիան ՄՌԿ
տեսանկյունից:
Թեմա
12`Հիմնախնդրային
աշխատողները
և
աշխատանքային հիմնախնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Շաբաթական 2 ժամ,1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին Հայաստանում և
արտերկրում սոցիալական քաղաքականության զարգացման հիմնական
փուլերի, զարգացման օրինաչափությունների և ճգնաժամերի, ինչպես նաև`
սոցիալական քաղաքականության ձևավորմանը նպաստած գիտականտեսական ու արժեքային-գաղափարական, տնտեսական ու իրավական,
քաղաքական ու ինստիտուցիոնալ հիմքերի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սոցիալական քաղաքականության զարգացման հիմնական
փուլերը,
2. կհասկանա սոցիալական քաղաքականության սկզբնավորման ու
զարգացման մասին,
3. կկարողանա
վերլուծել
և
վեր
հանել
սոցիալական
քաղաքականության
ժամանակակից
համակարգերի
և
մոտեցումների
կապը
պատմական
նախընթաց
ժամանակահատվածների հետ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Սոցիալական քաղաքականության ակունքները Եվրոպայի և
համաշխարհային
պատմության
մեջ:
Թեմա
2`Սոցիալական
քաղաքականության փիլիսոփայական հիմքերը: Թեմա 3` Սոցիալական
քաղաքականության գաղափարների զարգացումը սոցիոլոգիական և
տնտեսագիտական
տեսությունների
շրջանակներում:
Թեմա
4`Սոցիալական քաղաքականության տեսության կայացումը 19-20-րդ
դարերում: Թեմա 5` Սոցիալական քաղաքականության հիմնական
ճգնաժամերն ու բարեփոխումները 20-րդ դարում: Թեմա 6`Սոցիալական
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ապահովության և ապահովագրության համակարգերի զարգացումը Եվրոպայում և ԱՄՆ-ում: Թեմա 7`Բարեգործությունն ու սոցիալական քաղաքականությունը Հայաստանում` հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը:
Թեմա 8`ՀՀ սոցիալական քաղաքականությունն անցումային փուլում և
արդի վիճակը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/М03.Սոցիալական կառավարման մոդելները (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Եզրափակիչ քննություն

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների սոցիալական ոլորտի
կառավարման հետ կապված հիմնարար գիտելիքները և հմտությունները:
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները կծանոթանան սոցիալական
կառավարման տարբեր մոդելներին, բարդ սոցիալական համակարգերի
կառավարման առանձնահատկություններին, ինչպես նաև կառավարման
բնագավառում
էթիկական երկընտրանքերի
լուծման վերաբերյալ
մոտեցումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ինչ է <<սոցիալական կառավարում>> հասկացությունը,
կառավարման նպատակները և գործառույթները
2. կհասկանա ինչ է իրենից ներկայացնում բարդ սոցիալական
համակարգերի, մասնավորապես ինտեգրված ծառայությունների,
միջկազմակերպական համակարգերի կառավարումը
3. կկարողանա տիրապետել սոցիալական գործակալություններում,
սոցիալական ոլորտի տարբեր սեգմենտների և սեկտորների
կազմակերպություններում որոշումների կայացման, էթիկական
երկընտրանքների
լուծման,
միջմասնագիտական/միջգերատեսչական
համագործակցության
կազմակերպման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`<<Սոցիալական կառավարում>> հասկացությունը. նպատակները,
խնդիրները և հիմնական գործառույթները: Թեմա 2՝ Սուբորդինացիան
որպես սոցիալական կառավարման մոդել: Թեմա 3`Կոորդինացիան որպես
սոցիալական կառավարման մոդել: Թեմա 4`Ռեօրդինացիան որպես
սոցիալական
կառավարման
մոդել:
Թեմա
5`Սոցիալական
գործակալություններում
որոշումների
կայացման
գործընթացի
մակարդակները:
Թեմա
6`Ինտեգրված/
միջկազմակերպական

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/М 02. Սոցիալական պլանավորում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողը կծանոթանան սոցիալական
տեսություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
4. կիմանա մի շարք նոր հասկացություններ, որոնք առանցքային են
ուսումնասիրվող տեսությունների շրջանակներում,
5. կկարողանա վերլուծել հասարակությունը մեկանաբանող մի շարք
տեսություններ,
6. կհասկանա հասարակության`որպես սոցիալական համակարգի և
անհատի միջև գաղափարական կազմի միջավայրային գործոնների
մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Սոցիալական տեսությունները սոցիալական աշխատանքի համատեքստում: Թեմա 2` Համակարգային տեսություն: Թեմա 3` Կոնֆլիկտի
տեսություն: Թեմա 4`Ուժեղացման տեսություն: Թեմա 5`Հոգեդինամիկ
տեսություն: Թեմա 6` Անձի զարգացման տեսություն: Թեմա 7`Սիմվոլիկ
ինտերակցիոնիզմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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համակարգերի
կառավարումը
սոցիալական
ոլորտում:
Թեմա
7`Սոցիալական գործակալությունների կազմակերպական կառուցվածքի
ձևերը: Թեմա 8` Կազմակերպությունում սոցիալական փոխհարաբերությունների վերաբերյալ սոցիալական և հոգեբանական մոտեցումները:
Թեմա 9` Սոցիալական ծառայությունների ոլորտում ինստիտուցիոնալ
կառավարման հիմնական պարադիգմները: Թեմա 10` Առաջնորդությունը
որպես անձնակազմի մոտիվացման և ոգեշնչման արդյունավետ գործիք:
Թեմա 11`Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը և էթիկան
կառավարման մեջ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

ռիսկերի կառավարման անհրաժեշտությունը: Թեմա 2` Սոցիալական
ռիսկերի դասակարգումը Թեմա 3` Սոցիալական ռիսկերի չափման
առանձնահատկությունները:
Թեմա
4`
Սոցիալական
ռիսկերի
հետևանքները: Թեմա 5` Սոցիալական ռիսկերի կառավարման
ռազմավարություն: Թեմա 6` Սոցիալական ռիսկերի կառավարման
մեխանիզմները: Թեմա 7` Սոցիալական ռիսկերի կառավարման
գործընթացի մասնակիցները: Թեմա 8` Սոցիալական ռիսկերի կառավարման գործընթացը: Թեմա 9` Սոցիալական պաշտպանությունը և
սոցիալական ներառումը որպես սոցիալական ռիսկերի կառավարում:
Թեմա 10` Սոցիա-լական ռիսկերի կառավարման անհրաժեշտ գործոնները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրա-վոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
4
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0

2201/M04. Սոցիալական ռիսկի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ,1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

2201/M05. Սոցիալական ապահովության համակարգը ՀՀ-ում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական
ռիսկերի տեսակների և դրանց հնարավոր հետևանքների, ռիսկերի վերլուծության և գնահատման մեթոդների, դրանց կառավարման սկզբունքների,
մոտեցումների և մեթոդների, ինչպես նաև` ռիսկերի կառավարման գործընթացում
սոցիալական
քաղաքականության
ինստիտուտների
գործառնության հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա իրականացնել սոցիալական ռիսկերի վերլուծություն
և գնահատում տարբեր մակարդակներում,
2. կտիրապետի սոցիալական ռիսկերի կառավարման հիմնական
մոտեցումներին և մեթոդներին,
3. կիմանա և կկարողանա նախագծել որոշակի սոցիալական ռիսկերի
կանխատեսման, կանխարգելման և կառավարման մոդելներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Սոցիալական ռիսկ հասկացության բնորոշումը և սոցիալական

2

ժամ,1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ՀՀ-ում գործող սոցիալական ապահովության համակարգը իր բաղկացուցիչ մասերով,
ծանոթացնել նրանց ՀՀ-ում նոր տիպի սոցիալական ապահովության
համակարգի
ստեղծման
անհրաժեշտության
հիմնավորումներին,
ստեղծման պատմությանը, համակարգում ընթացող բարեփոխումներին:
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները կուսումնասիրեն սոցիալական
ապահովության համակարգի ձեւավորման իրավական հիմքերը, գործող
օրենսդրությունը, իրականացվող ծրագրերը, առկա հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
կհասկանա ինչ է ՀՀ սոցիալական ապահովության համակարգը իր
բաղադրիչներով,
1. կծանոթանա ընթացող բարեփոխումներին,
2. կծանոթանա իրականացվող ծրագրերին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Ներածություն համառոտ ակնարկ դասընթացի նպատակների և

2. կկարողանան սահմանել պատճառական և պատճառային կապերը
սոցիալական քաղաքականության հետազոտությունում,
3. կիմանան
կատարել
սոցիալական
քաղաքականության
վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիճակագրական նշանակություն օպտիմալ մակարդակի որոշում:
Թեմա 2` Կանխատեսման այլընտրանքային մեթոդներ և չափանիշներ:
Թեմա 3` Պատճառականության սահմանում և ժխտում: Թեմա 4`
Քաղաքականության վերլուծության մեթոդներ: Թեմա 5` Նպատակային
կանխատեսում: Թեմա 6` Օպտիմալ ընտրության հայտնաբերումը
սոցիալական քաղաքականության վերլուծության մեջ: Թեմա 7` Դեդեկտիվ
մոդելավորման քաղաքականության վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

խնդիրների վերաբերյալ: Նոր տիպի սոցիալական ապահովության
համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը ՀՀ-ում: Սոցիալական
ապահովության համակարգի ստեղծման իրավական հիմքերը ՀՀ
սահմանադրությունում:
Թեմա
2՝
Սոցիալական
ապահովության
քաղաքականությունը ՀՀ-ում: Միջազգային համաձայնագրեր, Եվրոպայի
նորացված սոցիալական խարտիան, հայեցակարգեր, օրենսդրություն:
Թեմա 3` Սոցիալական աջակցությունը ՀՀ-ում: Թեմա 4` Բարեգործություն
եւ մարդասիրական օգնություն : Թեմա 5` Աղքատության ընտանեկան
նպաստներ: Թեմա 6`Սոցիալական ապահովագրությունը եւ սոցիալական
պարտադիր վճարները ՀՀ-ում: Թեմա 7` Կենսաթոշակային ապահովությունը ՀՀ-ում: Թեմա 8`Կենսաթոշակային ապահովության բարեփոխումները ՀՀ-ում: Կուտակային կենսաթոշակային համակարգ: Թեմա 9`
Հաշմանդամների սոցիալական ապահովության համակարգը ՀՀ-ում: Թեմա
10` Խնամատար հաստատություններ: Թեմա 11` Ընտանիքի, կանանց և
երեխաների հիմնախնդիրները սոցիալական ապահովության համակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրա-վոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն
արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5:
2201/M07.Հայաստանի արդի սոցիալական քաղաքականությունը(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ , 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5

դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ուսումնասիրել
Հայաստանի արդի սոցիալական քաղաքականության հայեցակարգը,
գաղափարախոսական հիմքը, հիմնական սկզբունքներն ու մոտեցումները,
գերակա ուղղությունները, վերլուծել տարբեր ոլորտներում իրականացվող
արդի սոցիալական քաղաքականությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Հայաստանի արդի սոցիալական քաղաքականության
հայեցակարգը,
2. կհասկանա Հայաստանի արդի սոցիալական քաղաքականության
բաղադրիչները, գերակա ուղղությունները,
3. կկարողանա հանդես գալ և հաջողությամբ աշխատել որպես
Հայաստանի արդի սոցիալական քաղաքականության կոնկրետ
ոլորտի վերլուծություն իրականացնող:

2201/M06. Սոցիալական քաղաքականության հետազոտման մեթոդները (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ , 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով

դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը
ուսանողներին
ծանոթացնում
է
սոցիալական
քաղաքականության հետազոտության մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանան թե ինչ է հետազոտության մեթոդները և ինչպես են
կիրառվում սոցիալական քաղաքականության ուսումնասիրման
նպատակով,
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Բովանդակությունը.
1`<<Հայաստանի արդի սոցիալական քաղաքականություն>>
հասկացության մեկնաբանումը, Հայաստանի արդի սոցիալական
քաղաքականության
հայեցակարգը:
Թեմա
2`Հայաստանի
արդի
սոցիալական
քաղաքականության
հիմնական
սկզբունքներն
ու
մոտեցումները: Թեմա 3` Եվրոպական սոցիալական խարտիան` որպես
Հայաստանի
արդի
սոցիալական
քաղաքականության
գաղափարախոսական հիմք: Թեմա 4` Հայաստանի արդի սոցիալական
քաղաքականության գերակա ուղղությունները: Թեմա 5` Սոցիալական
տրանսֆերտները`
որպես
Հայաստանի
արդի
սոցիալական
քաղաքականության կարևոր բաղադրիչ: Թեմա 6` Առողջապահության
ոլորտում իրականացվող արդի սոցիալական քաղաքականությունը ՀՀ-ում:
Թեմա 7` Կրթության ոլորտում իրականացվող արդի սոցիալական
քաղաքականությունը ՀՀ-ում: Թեմա 8` Հաշմանդամների նկատմամբ
տարվող արդի սոցիալական քաղաքականությունը ՀՀ-ում: Թեմա 9`
Տարեցների նկատմամբ տարվող արդի սոցիալական քաղաքականությունը
ՀՀ-ում: Թեմա 10` Ընտանիքին ուղղված արդի սոցիալական քաղաքականությունը ՀՀ-ում: Թեմա 11` Երիտասարդներին ուղղված արդի
սոցիալական քաղաքականությունը ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված երկու ընթացիկ քննություններից մեկը գրավոր է, իսկ
մյուսն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի` ռեֆերատի հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5:

գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը կկարողանա.
1. ներկայացնել սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական քաղաքականության միջև առկա կապը,
2. նկարագրել սոցիալական աշխատանքի այն մեխանիզմները և
ազղեցության ձևերը, որոնց միջոցով հնարավոր է դառնում
որոշակի փոփոխությունների իրականացումը սոցիալական
քաղաքականության մակարդակում,
3. բնութագրել սոցիալական քաղաքականության ազդեցության ձևերը
սոցիալական աշխատանքի ծառայությունների կազմակերպման,
տրամադրման և գնահատման վրա,
4. նկարագրել սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական
քաղաքականության կապը սոցիալական պաշտպանության,
սոցիալական բարեկեցության, բարեկեցության պետության
գաղափարների հետ:

Թեմա

Բովանդակություն.
Թեմա 1՝ Սոցիալական քաղաքականության և սոցիալական աշխատանքի
միջև առկա կապը. ընդհանրություններ և տարբերություններ: Թեմա 2՝
Սոցիալական պաշտպանության, սոցիալական քաղաքականության և
սոցիալական աշխատանքի միջև առկա կապը և այդ կապի դրսևորումները:
Թեմա 3՝ Սոցիալական աշխատանքը, սոցիալական քաղաքականությունը և
բարեկեցության պետության գաղափարը. Փոխադարձ կապը և կապի
դրսևորումները: Թեմա 4՝ Սոցիալական աշխատանքի միջազգային փորձը և
սոցիալական աշխատանքի ու սոցիալական քաղաքականության միջև
փոխադարձ կապի դրսևորումը տարբեր երկրներում: Թեմա 5՝
Գլոբալականացման
ազդեցությունը
ազգային
մակարդակում
իրականացվող սոցիալական քաղաքականության և սոցիալական
աշխատանքի վրա: Թեմա 6՝
Սոցիալական քաղաքականության
ազդեցությունը
սոցիալական ծառայությունների և սոցիալական
աշխատանքի վրա: Թեմա 7՝ Սոցիալական աշխատանքի ազդեցությունը
սոցիալական քաղաքականության մշակման և իրագործման վրա.
քաղաքական սոցիալական աշխատանք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

2201/М08. Քաղաքական սոցիալական աշխատանք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսումնասիրել
սոցիալական
քաղաքականության և սոցիալական աշխատանքի միջև առկա կապը,
սոցիալական
քաղաքականության
ազղեցությունը
սոցիալակաև
աշխատանքի ծառայությունների ստեղծման և տրամադրման վրա,
սոցիալական աշխատանքի ազդեցության հնարավորությունները և ձևերը
սոցիալական
քաղաքականության
մշակման
և
իրականացման

Ընթացիկ քննությունները
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկը բանավոր է, իսկ
մյուսն անցկացվում է ուսանողի գրավոր աշխատանքի՝ ռեֆերատի հիման
վրա, յուրաքանչյուրը 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը,
համապատասխանաբար, 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2201/M11. Քաղաքականություն և ծրագրերի ներդրում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

2201/M10. Աղքատություն և սոցիալական անհավասարություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին քաղաքականությանը,
սոցիալական
քաղաքականության
շրաջանակներում
տարատեսակ ծրագրերի ներդրման, կազմկաերպման և իրականացման
հնարավոր մեխանիզմներին և առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա ծրագրերի ներդրումների տեսական սահմանումներին,
2. կսովորի
տարբերակել
ծրագերի
ներդրոմնա
տարբեր
մախանիզմները և չափման եղանակները
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սոցիալական քաղաքականության և սոցիալական աշխատանքի
միջև առկա կապը. ընդհանրություններ և տարբերություններ: Թեմա 2՝
Սոցիալական պաշտպանության, սոցիալական քաղաքականության և
սոցիալական աշխատանքի միջև առկա կապը և այդ կապի դրսևորումները:
Թեմա 3՝ Սոցիալական աշխատանքը, սոցիալական քաղաքականությունը և
բարեկեցության պետության գաղափարը. Փոխադարձ կապը և կապի
դրսևորումները: Թեմա 4՝ Սոցիալական աշխատանքի միջազգային փորձը և
սոցիալական աշխատանքի ու սոցիալական քաղաքականության միջև
փոխադարձ կապի դրսևորումը տարբեր երկրներում: Թեմա 5՝
Գլոբալականացման
ազդեցությունը
ազգային
մակարդակում
իրականացվող սոցիալական քաղաքականության և սոցիալական
աշխատանքի վրա: Թեմա 6՝ Սոցիալական քաղաքականության ազդեցությունը սոցիալական ծառայությունների և սոցիալական աշխատանքի վրա:
Թեմա 7՝ Սոցիալական աշխատանքի ազդեցությունը սոցիալական քաղաքականության մշակման և իրագործման վրա. քաղաքական սոցիալական
աշխատանք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին աղքատության և
սոցիալական անհավասարության հիմնախնդիրներին անդրադարձող
սոցիոլոգիական և քաղաքական հայեցակարգերին, աղքատության
սահմանումներին,
չափման
եղանակներին
և
սոցիալական
քաղաքականության համատեքստում աղքատության հաղթահարման
ռազմավարություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կծանոթանա աղքատության տեսական սահմանումներին,
2. կսովորի տարբերակել բացարձակ, հարաբերական և
սուբյեկտիվ աղքատության չափման եղանակները,
Բովանդակությունը.
Թեմա1`Սոցիալական արդարություն և սոցիալական հավասարություն:
Թեմա 2` Պ. Սորոկինի սոցիալական շերտավորման տեսությունը: Թեմա 3`
Կ. Մարքսի դասակարգային տեսությունը: Թեմա 4` Սոցիալական
անհավասարության հետևանքները: Թեմա 5` Բացարձակ աղքատության
հայեցակարգը: Թեմա 6` Հարաբերական աղքատության հայեցակարգը:
Թեմա
7`Սուբյեկտիվ
աղքատության
հայեցակարգը:
Թեմա
8`
Աղքատության մշակույթ: Թեմա 9` Աղքատության առանձնահատկությունները անցումային հասարակություններում: Թեմա 10` Սպառման
էմպիրիկ
օրենքները:
Թեմա
11`Աղքատության
հաղթահարման
ռազմավարական ծրագիր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից առաջինը գրավոր է,
երկրորդը` բանավոր, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Ընթացիկ քննություններ

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5:

Եզրափակիչ քննություն

2201/М12.Մակրոպրակտիկա (3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

2201/M13 .Սոցիալական ծառայությունների կառավարում(3 կրեդիտ)

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական
աշխատանքի մակրոմակարդակում իրականացվող պրակտիկայի հետ,
տալ նրանց գիտելիքներ և հմտություններ` մակրոմակարդակում
միջամտություն իրականացնելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ինչ է մակրոպրակտիկա հասկացությունը,
2. կհասկանա ինչպես է իրականացվում սոցիալական աշխատանքը
մակրոմակարդակում,
3. կկարողանա ձեռք բերել գիտելիքներ և հմտություններ`
մակրոմակարդակում միջամտություն իրականացնելու համար:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Ներածություն. ծանոթացում դասընթացի նպատակների հետ:
Սոցիալական աշխատանքի մակրոպրակտիկայի էությունը, նպատակները
և առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Սոցիալական աշխատանքի
մակրոպրակտիկայի նկատմամբ տեսական մոտեցումների զարգացումը և
արդի իրավիճակը: Թեմա 3` Մակրոպրակտիկայի իրականացման
հիմնական սկզբունքները և այս ոլորտի սոցիալական աշխատողին
անհրաժեշտ գիտելիքները և հմտությունները: Թեմա 4` Հասարակության
մակրոկառույցները` հաստատություն, կազմակերպություն, համայնք և
պետություն և դրանց գործունեության օրինաչափություններն ու
առաջացող հիմնախնդիրները: Թեմա 5`Հասարակության մակրոկառույցներում սոցիալական աշխատանքի միջամտության մոտեցումները,
մշակումը և իրականացման տեխնոլոգիաները: Թեմա 6` Սոցիալական
աշխատանքի դերը սոցիալական քաղաքականության մշակման և
իրականացնամ գործում որպես սոցիալական աշխատանքի մակրո
պրակտիկա` անուղղակի և ուղիղ ծառայությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Շաբաթական 3 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը
ուսանողներին
ծանոթացնում
է
անհրաժեշտ
այն
գիտելիքների և հմտությունների հետ, որոնք թույլ կտան հետագայում
իրականացնել սոցիալական ծառայությունների գրագետ կառավարում:
Դասընթացը տեղեկատվության հավաքման և մշակման, ծառայության
ներդրմանը նպաստող և խոչընդոտող գործոնների վերլուծության, ինչպես
նաև արդյունավետ սոցիալական ծառայությունների գործարկման
պահանջների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սոցիալական ծառայությունների մասին.,
2. կհասկանա ինչ է սոցիալական ծառայությունների կառավարումը,
3. կկարողանա հետագայում իրականացնել սոցիալական ծառայությունների գրագետ կառավարում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Սոցիալական ծառայությունների կառավարում կուրսի խնդիրներն
ու առարկան: Թեմա 2` Հայեցակարգային խնդիրները սոցիալական
ծառայությունների համատեքստում: Թեմա 3` Ծառայությունները որպես
սոցիալական գործունեություն. փորձ և հեռանկար: Թեմա 4` Սոցիալական
ծառայությունների տիպերը: Թեմա 5`Ծառայությունների հիմնման
ժամանակակից մոտեցումներ: Թեմա 6` Հայաստանի սոցիալական
քաղաքականության և սոցիալական ծառայությունների համայնապատկերը: Թեմա 7`Հայաստանում սոցիալական ծառայությունների և
մասնագետների զարգացման հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
2201/M15. Հանրային առողջապահություն (3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ
առողջապահության սոցիոլոգիայի պատմության, նրա տեսական և
հետազո-տական հիմունքների և առողջապահության ինստիտուտի
առանձնահատ-կությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա առողջապահության սոցիոլոգիայի ձևավորման պատմությունը և տեսական հիմունքները,
2. կհասկանա առողջապահության ինստիտուտի կառուցվածքը և
գործառույթները,
3. կարողանա կատարել և վերլուծել հետազոտություններ աոողջապահության ոլորտում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Առողջապահության սոցիոլոգիայի զարգացման նախադրյալները
և
նպատակները:
Բժշկության
սոցիոմշակութային
հայեցակարգի
զարգացումը և կապը սոցիալական կառուցվածքի հետ: Թեմա 2`
Առողջապահության սոցիոլոգիայի ծագումը և պատմական դրսևորումները:
Թեմա 3` Առողջ ապրելակերպի և հիվանդության վարքային
դրսևորումների
դասակարգումները
և
հետազոտության
հնարավորությունները: Հիվանդի դերի հայեցակարգը: Թեմա 4`
Առողջապահության
ինստիտուտը.
հիվանդի
սոցիալական
փոխհարաբերություննեը,
հիվանդ-բժիշկ
փոխհարաբերությունները,
միջդիսցիպլինար խմբերի դերը առողջապահության ոլորտում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

2201/M14. Կառավարման հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին եվրոպական
սոցիալական
քաղաքականության
արժեքային,
իրավական
և
ինստիտուցիոնալ հիմ
քերի, արդի հիմնախնդիրների, նպատակների, ռազմավարական ծրագրերի
ու դրանց իրագործման մեխանիզմների հետ, ինչպես նաև` նպաստել ուսանողների` եվրոպական փորձը ՀՀ սոցիալական քաղաքականության
բարեփոխման նպատակով կիրառելու նախագծերի ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները,
2. կտիրապետի միջանձնային հաղորդակցման հմտություններին,
3. կկարողանա կիրառել ձևական և ոչ ձևական խմբերում ներազդման
համարժեք մեթոդներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Կառավարման հոգեբանություն առարկան, խնդիրները: Թեմա 2`
Կառավարման
սոցիալ-հոգեբանական
տեսությունները:
Թեմա
3`Մասնագիտական գործունեության հոգեբանական վերլուծություն: Թեմա
4`Մասնագիտագիր,
պսիխոգրամա:
Թեմա
5`Խմբեր,
խմբերի
դասակարգում: Թեմա 6` Կառավարման առանձնահատկությունները
ձևական և ոչ ձևական խմբերում: Թեմա 7 Կառավարման համակարգում
միջանձնային
հաղորդակցման
առանձնահատկությունները:
Թեմա
8`Կառավարման ոճեր, լիդեր: Թեմա 9`Ներազդման մեթոդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն¦

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/M01. Սոցիալական ռիսկեր և դրանց կառավարման հիմնախնդիրները

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

2202/M02. Հայ հասարակության սոցիալ-հոգեբանական տեղաշարժեր (3

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից
հասարակության սոցիալական ռիսկերի էությանը, դրանց արդյունավետ
կառավարման
հիմնախնդիրներին
և
բացասական
հետևանքների
կանխարգելման մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սոցիալական ռիսկերի էութունը եւ դրանք մեկնաբանող
սոցիոլոգիական տեսությունները,
2. կհասկանա սոցիալական ռիսկերի դրսեւորման առանձնահատկությունները և կառավարման մեխանիզմները,
3. կկարողանա կիրառել սոցիալական ռիսկերի վերլուծման ու
գնահատման մեթոդներ,
4. կտիրապետի սոցիալական ռիսկերի բացասական հետևանքների
կանխարգելման միջոցներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սոցիալական ռիսկի էությունը և գործառույթները: Թեմա 2`
Սոցիալական ռիսկերը և դրանց կառավարման հիմնախնդիրը դասական
սոցիոլոգիական տեսությունների համատեքստում: Թեմա 3` Ռիսկի
սոցիոլոգիա: Թեմա 4` Ռիսկի հասարակության հայեցակարգը: Թեմա 5`
Սոցիալական ռիսկերի տիպաբանության հիմնախնդիրը: Թեմա 6` Վարքը
ռիսկի պայմաններում և ռիսկի օպտիմիզացիայի մեխանիզմները: Թեմա 7`
Քաղաքական ռիսկերի դրսևորման ձևերը և կառավարումը: Թեմա 8`
Տնտեսական ռիսկեր: Թեմա 9 ՝ Սոցիալական քաղաքականությունը որպես
սոցիալական
ռիսկերի
կառավարման
համակարգ:
Թեմա
10`
Փոխակերպվող հասարակության ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները: Թեմա 11` Գլոբալ և տարածաշրջանային ռիսկերի
կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման

կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել փոխակերպվող հասարակություններում սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումների առանձնահատկությունները հետ Հայաստանում, ինչպես նաև դիտարկել տեղի
ունեցող
կարևորագույն
սոցիալ-հոգեբանական
փոփոխությունների
դրական և բացասական հետևանքները մեր հասարակության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սոցիալ հոգեբանական տեղաշաժերի չափանիշները,
2. կհասկանա
խմբային
դինամիկայում
տեղի
ունեցող
փոփոխությունները,
3. կկարողանա փորձարկել սոցիալ-հոգեբանական մեթոդները
ժամանա-կակից
հայ
հասարակությունում
տեղի
ունեցող
գործընթացների օրինակով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սոցիալ-հոգեբանական տեղաշարժեր, չափանիշները: Թեմա 2`
Անձի սոցիալ հոգեբանական բնութագրի տեղաշարժերը ժամանակակից
հայ հասարակությունում: Թեմա 3` Անձի դիրքորոշումներում և արժեքային
համա-կարգում տեղի ունեցող փոփոխությունները: Թեմա 4` Միջանձնային
փոխհա-րաբերություններում տեղի ունեցող տեղաշարժերը: Թեմա 5`
Խմբերում սոցիալ-հոգեբանական բնութագրիչների փոփոխությունները
ժամանակակից հայ հասարակությունում: Թեմա 6` Խմբերում սոցիալհոգեբանական բացասական երևույթների առաջացումը: Թեմա 7` Անձի
սոցիալ-հոգեբանական ադապտա-ցիան փոխակերպումների ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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զարգացման առանձնահատկությունները խորհրդային շրջանում: Թեմա
14` Սոցիոլոգիական մեթոդաբանության զարգացման արդի միտումներ:
Թեմա 15` Ակտուալ և հնացած մեթոդաբանական բանավեճեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն

2202/M03. Պատմահամեմատական վերլուծության մեթոդներ

(3 կրեդիտ) Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ
գնահատումով դասընթաց

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է`ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիք
գիտական մեթոդաբանության մասին ընդհանրապես և սոցիոլոգիական
մեթոդաբանության մասին հատկապես, ներկայացնել սոցիոլոգիական
մեթոդաբանության
զարգացման
փուլերը,
սոցիոլոգիական
մեթոդաբանության քննարկման խնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գիտական և սոցիոլոգիական մեթոդաբանության
հիմնական հայեցակարգերը,
2. կհասկանա հիմնական մեթոդաբանական բանավեճերի էությունը և
դրանց անդրադարձումը ամենօրյա պրակտիկ հետազոտական
աշխատանքի վրա:

2202/M04. Պատմությունների օգտագործումը հետազոտման և գնահատման
համար (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել որակական հետազոտությունների
նոր ձևին` պատմությունների օգտագործմանը հետազոտման և
գնահատման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պատմությունների` նարատիվների օգտագործման
ոլորտները և պատմությունների օգտագործման ռազմավարություն-

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մեթոդաբանության դերը գիտության կառուցվածքում: Թեմա 2`
Գիտական հեղափոխությունները և նորմալ գիտություն: Թեմա 3` Հերքման
սկըզբունքը գիտությունում: Թեմա 4`Գիտության միջուկ և տեսությունների
շարք: Թեմա 5`Մեթոդաբանական անարխիզմն իբրև սկզբունք: Թեմա
6`Սոցիոլոգիական մեթոդաբանության յուրահատկությունները: Թեմա
7`Սոցիոլոգիական մեթոդաբանության զարգացման փիլիսոփայական
փուլը: Թեմա 8` Սոցիոլոգիական մեթոդաբանության զարգացման
բնագիտական փուլը: Թեմա 9՝ Սոցիոլոգիական մեթոդաբանության
զարգացման հոգեբանական փուլը: Թեմա 10` Սոցիոլոգիական
մեթոդաբանության զարգացման գրականագիտական փուլը: Թեմա
11`Սոցիոլոգիական մեթոդաբանության զարգացման սոցիոլոգիական
փուլը: Թեմա 12`Գիտություն և պարագիտություն: Թեմա 13` Սոցիոլոգիայի

ները,
2.

կհասկանա պատմությունների վալիդության մակարդակները և
վերլուծության կանոնները,
3. կկարողանա վերլուծել մասնավոր դեպքեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն` հետազոտման ենթակա պատմությունների
առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Պատմությունների` նարատիվների
օգտագործման ռազմավարությունները և կիրաrման ոլորտները: Թեմա 3`
Հետազոտման տրամաբանությունը և պատմությունների/նարատիվների
վերիֆիկացիան:
Թեմա
4`
Նարատիվների`
պատմությունների
օգտագործումը ծրագրերի գնահատման նպատակով: Թեմա
5`
Պատմությունների վերլուծության ընթացքը` մասնավոր դեպքերի
քննարկում:
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Եզրափակիչ քննություն

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն

2202/M06. SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառումը սոցիոլոգիական հետազոտություններում(3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին ուսուցանվելու են SPSS
փաթեթի օգնությամբ քանակական տվյալների ընդհանրացման և
հետազոտման ժամանակակից վիճակագրական լուծումները, ինչպես նաև
ժամանակակից համակարգչային փաթեթների համադրելիության և
փոխլրացման
հնարավորությունները
վերլուծական
աշխատանքի
տեսակետից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա
սոցոիոլոգիական
տեղեկատվության
ձևայնացման
հիմնական
խնդիրների
լուծման
եղանակները,
հատուկ
վերլուծական ծրագրերում տեղեկատվության ներկայացման
կարգը և քանակական տվյալների վերլուծության հիմնականա
սկզբունքները,
2. կհասկանա ինչպես կազմել տվյալների մուտքագրման ծրագիր,
իրականացնել սխալների բացահայտում և ինչպես կազմել վերլուծություն կատարման ընթացակարգի նկարագրություն,
3. կարողանան կատարել սոցիոլոգիական հետազոտությունների
հարցաթերթերի խմբագրում, ադապտացնելով հարցաթերթերը
մշակման եղանակին, տարբեր ծրագրային միջավայրերում
ապահովել տվյալների մուտքագրման պայմաններ, պատկերացում
կազմեն սոցիալական երևույթների չափման մասին,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սոցիալական օբյեկտների չափում` առանձնահատկություններ և
սկզբունքներ: Թեմա 2` Հարցաթերթի կառուցման հիմնական սկզբունքները
տե-ղեկատվության վերլուծության տեսակետից: Թեմա 3` Էմպիրիկ
տվյալների նա-խապատրաստում համակարգչային մշակմանը: Թեմա 4`
Փոփոխականի հաս-կացությունը և նրա նկարագրությունը սոցիոլոգիական
վերլուծության մեջ: Թեմա 5` Նոմինալ կապի գործակիցների հաշվարկ:

2203/M05. Որակական հետազոտության մեթոդաբանություն

(3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել որակական
հետազոտական ավանդույթները և դրանց շրջանակում իրականացվող
հետազոտությունների առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա որակական հետազոտական ավանդույթները,
2. կհասկանա
որակական
հետազոտական
ավանդույթների
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա իրականացնել հետազոտություններ որակական
հետազոտական տարբեր ավանդույթների շրջանակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Որակական
հետազոտությունների
ավանդույթների
առանձնահատկությունները:
Թեմա
2`
Կենսագրական
հետազոտություններ: Թեմա 3՝ Ազգագրական հետազոտություններ: Թեմա
4` Դեպքի հետազոտություն: Թեմա 5՝ Հիմնավորված տեսությունմեթոդաբանություն: Թեմա 6` Մասնակցային հետազոտություններ: Թեմա
7` Որակական հետազոտական ավանդույթների համեմատական
վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:
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Թեմա

6` Կարգային կապի գործակիցների հաշվարկ: Թեմա 7`
Մետրիկական կապի գործակիցների հաշվարկ: Թեմա 8` Ձևայնացման և
հատուկ ալգորիթմական լուծումներ պահանջող հրատապ սոցիոլոիական
խնդիրների քննարկում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Կանխատեսման համակար-գերի ստեղծման մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/M08. Սոցիալական քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական
քաղաքականության
բովանդակությանը,
նպաստել
սոցիալական
հիմնախնդիրների
լուծման
եղանակների
ու
սոցիալական
պաշտպանության մեխանիզմների վերլուծության ունակությունների ու
հմտությունների ձեռքբերմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
սոցիալական
քաղաքականության
մշակման
և
իրագործման
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա սոցիալական պաշտպանության ուսումնասիրման
մեթոդները,
3. կկարողանա հետազոտել սոցիալական հիմնախնդիրները և դրանց
լուծման եղանակները,
4. կտիրապետի սոցիալական քաղաքականության տեխնոլոգիաների
կիրառման գիտելիքին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական քաղաքականության էությունը, գործառույթները և

2202/M07. Սոցիալական կանխատեսում ((3 կրեդիտ) 6 կր)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական
կանխատեսման ժամանակակից տեսական և էմպիրիկ մոտեցումներին,
կանխատեսման հիմնական մեթոդներին, կանխատեսման կոմպլեքս
համակարգերի կազմակերպման հիմնական սկզբունքներին, սովորեցնել
կանխատեսման
կողմնորոշմամբ
հետազոտությունների
մեթոդաբանությանը, ինչպես նաև գործնականում անցկացնել նշված
հետազոտությունները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա,
կհասկանա
կանխատեսման
հիմնական
կատեգորիաները, սկզբունքները և օրենքները,
2. կկարողանա կիրառել
և հիմնավորել կոնկրետ մեթոդի
ընտրությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սոցիալական կանխատեսման ստեղծման փուլերը: Թեմա 2՝
Սոցիալական կանխատեսման գաղափարային ապարատը: Թեմա 3՝
Սոցիալական կանխատեսումների մշակման և ստուգման եղանակները:
Թեմա 4՝ Սոցիոլոգիական կանխատեսման հիմնական մեթոդները: Թեմա 5՝
Սոցիոլոգիական կանխատեսման առանձնահատկությունները: Թեմա 6՝

հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Սոցիալական քաղաքականությունը և
մարդու իրավունքները: Թեմա 3`Սոցիալական քաղաքականություն և
տնտեսական
քաղաքականություն:
Թեմա
4`Սոցիալական
հիմնախնդիրները
և
սոցիալական
ծառայությունները:
Թեմա
5`Սոցիալական քաղաքականության սոցիոլոգիական ուսումնասիրման
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առանձնահատկությունները: Թեմա 6`Սոցիալական քաղաքականության և
բարեկեցության մոդելները: Թեմա 7` Սոցիալական պաշտպանության

3.

կկարողանա գրագետ խնդիրներ ձևակերպել հետազոտական
նպատակներով,
ինչպես
նաև
կհմտանան
վերլուծական
ունակությունները քաղաքի սոցիոլոգիայի շրջանակներում:
Բովանդակություն.
Թեմա 1`Քաղաքի սոցիոլոգիական հայեցակարգերը. աշխատանքի բաժանումը որպես քաղաքի սոցիալական հիմք: Թեմա 2` Քաղաքի կառուցվածքային հայեցակարգ: Թեմա 3` Քաղաքը որպես համալիր հետազոտման
օբյեկտ:
Թեմա
4`
Քաղաքային
միջավայրը
և
դրա
առանձնահատկությունները: Թեմա 5՝ Քաղաքային կյանքի դինամիկ գործընթացները: Թեմա 6` Քաղաքային կենսակերպ: Թեմա 7` Համայնքների
դերը քաղաքային գործընթացներում: Թեմա 8` Քաղաքի պլանավորումը
որպես սոցիոլագիական հետազոտման օբյեկտ: Թեմա 9` Քաղաքը որպես
առարկայատարածքային սոցիոմշակութային ինտեգրման ձև: Թեմա 10`
Քաղաքների զարգացման միտումները. գլոբալացում, ինֆորմալացում:
Թեմա 11` Քաղաքի նախագծման սոցիոմշակութային պարադիգմ: Թեմա
12` Քաղաքային միջավայրի ազդեցությունը անհատական մշակույթի ձևավորման վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

համակարգի կառուցվածքը: Թեմա 8` Սոցիալական հիմնախնդիրները և
սոցիալական քաղաքականությունը փոխակերպվող հասարակությունում:
Թեմա 9` Սոցիալական ապահովության բարեփոխումների բովանդակությունը և զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանում:
Թեմա
10`
Պետական
սոցիալական
ապահովագրության
քաղաքականությունը Հայաստանում: Թեմա 11` Խոցելի սոցիալական
խմբերը և սոցիալական աջակցությունը Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2203/M09. Քաղաքի սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Եզրափակիչ քննություն

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ քաղաքի սոցիոլոգիական իմաստավորման շրջանակներում,
ինչպես նաև նրանց մոտ զարգացնել հետազոտական հմտություններ
մասնավորապես քաղաքի պլանավորման, քաղաքային միջավայրի,
վերջինիս առանձնահատկությունների, քաղաքային ինֆրակառուցվածքի, և
դրանցով պայմանավորված սոցիալական հետևանքների ուսումնասիրման
նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քաղաքի արտաքին և ներքին բնորոշիչները և
առանձնահատկությունները
մեկնաբանող
սոցիոլոգիական
տարբեր տեսությունները,
2. կհասկանա քաղաքային կյանքի և միջավայրի առանձնահատկությունները և դրանց պայմանավորվածությունը սոցիալական
գործոններով,

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2202/M10. Բազմաչափ վերլուծության մեթոդաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ծանոթանալու
սոցիոլոգիայում կիրառվող բազմաչափանի վերլուծությունների եղանակներին: Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել այն հնարավորությունները, որոնք տալիս են այդ վերլուծության մեթոդները և նկարագրել
այն առավելությունները և թերությունները, որոնք առկա են սույն
մեթոդների կիրառման ժամանակ:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա բազմաչափ վերլուծության եղանակները,
2. կհասկանա
և
կկարողանա
կիրառել
սոցիոլոգիական
տեղեկատվության
եղանակները
սոցիոլոգիաան
հետազոտություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գործոնային վերլուծության հիմունքները: Թեմա 2` Լատենտ –
կառուցվածքային վերլուծություն: Թեմա 3` Բազմաչափ դասակարգման
եղանակները սոցիոլոգիական տեղեկատվության վերլուծության մեջ: Թեմա
4` Դիսկրիմինանտային վերլուծություն: Թեմա 5` Պատճառական կապերի
վերլուծության մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Թեմա 1`Արդի սոցիոլոգիական տեսությունների առարկայական տիրույթը:
Թեմա 2`Հաբերմաս, Լուհման: Համակարգ, հաղորդակցում և կենսաշխարհ,
պետություն իրավունք, ժողովրդագրություն: Թեմա 3` Ֆուկո, Դերիդա:
Կառուցվածք, իշխանություն սեքսուալություն: Թեմա 4` Քուլման, Բուրդյե:
«Կուլտուրական կապիտալ», մրցակցություն և պայքար, սոցիալական
դասակարգ, վերնախավ: Թեմա 5՝ Բերկեր, Լուկման: Սոցիալական
ինստիտուտներ, մշա-կույթ, կրոն:Թեմա 6` Էլիաս: Համայնք, ինքնություն,
համերաշխություն: Թեմա 7`Վալերստեյն: Համաշխարհային համակարգ,
կենտրոն-ծայրամաս: Թեմա 8` Կաստելս: Ցանցային հասարակություն,
հասարակություն, ԶԼՄ-ներ: Թեմա 9՝ Բեկ: Ռիսկ, աշխատանք և
տնտեսություն: Թեմա 10` Գիդենս: Սոցիալական ին-տեգրացիա և
սոցիալական մասնատում, հեղափոխություն և սոցիալական շարժումներ,
սոցիալական փոփոխություն: Թեմա 11` Հանինգտոն: Քաղաքականություն, կոնֆլիկտ, պատերազմ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2203/M11. Արդի սոցիոլոգիայի տեսություն (3կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին արդի սոցիոլոգիայի դասականների աշխատություններին ծանոթացնելու միջոցով պարզաբանել
սոցիոլոգիական տեսությունների ստեղծան եղանակաները և ուսանողների
մոտ տեսական աշխատանքի ունակություններ զարգացնել:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա
արդի
սոցիոլոգիայի
տեսական
ուղղությունները,կհասկանա
սոցիոլոգիայի
հիմնարա
ր
սկզբունքների
կիրառման
հնարավորություններն
ու
սահմանափակումները,
2. կկարողանա վերլուծել արդի սոցիոլոգիայի դասականների
բնագրերը:
Բովանդակությունը.

2202/M12. Գնահատող հետազոտություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնելու գնահատող
հետազոտությունների տեսակներին և դրանց շրջանակում իրականացվող
հետազոտոթյունների առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա գնահատող հետազոտությունների տարբեր տեսակներ
2. կհասկանա գնահատող հետազոտությունների կիրառության
առանձնահատկությունները
3. կկարողանա
իրականացնել
գնահատող
տարբեր
հետազոտություններ և վերլուծել արդյուքները:
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խնդիրները: Թեմա 6`Գաղափարական ներգործման խնդիրները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1`Գնահատող հետազոտությունների առանձնահատկությունը և
պատմությունը:
Թեմա
2`Գնահատման
տեսակները
և
դրանց
առանձնահատկու-թյունները: Թեմա 3` Կարիքի գնահատում: Թեմա
4`Ծրագրի հայեցակարգի գնահատում: Թեմա 5` Մոնիտորինգ և ծրագրի
գործընթացի գնահատում: Թեմա 6` Ծրագրի արդյունավետության
գնահատում:
Թեմա 7` Ազդեցության գնահատում: Թեմա 8`

Եզրափակիչ քննություն

Համապատասխանության, արդյունքի, արդյունավետության, ազդեցության
և կենսունակության չափորոշիչներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2202/M14. Սոցիալական մոդելավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումովդասընթաց

Եզրափակիչ քննություն

Նպատակը.
Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ծանոթանալու
ժամանակակից սոցիոլոգիայում կիրառվող մոդելավորման եղանակների
հետ: Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին մոդելների
տեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները, նաև մոդելավորման
արդիականության հիմնախնդիրը ժամանակակից սոցիոլոգիայում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա սոցիալական գործընթացները և իրավիճակները
պայմանավորող սոցիալական մեխանիզմները,
2. կհասկանա սոցիալական գործընթացների ձևային մոդելավորման
եղանակները,
3. կկարողանա վերլուծել սոցիալական հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համակարգային վերլուծության հիմնական սկզբուքները: Թեմա 2`
Կիրառական համակարգային վերլուծության հիմնական ուղղությունները:
Թեմա 3` Կառուցվածքային մոդելավորոմ: Թեմա 4` Սոցիալական
փոփոխությունների մոդելներ: Թեմա 5` Կյանքի ցիկլի մոդելներ: Թեմա 6`
Ինովացիոն գործընթացների մոդելներ: Թեմա
7`
Սոցիալական
գործընթացների
ձևային
մոդելներ:
Թեմա
8`
Հասարակության
ինֆորմացիայի հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2202/M13. Գիտելիքի սոցիոլոգիա(3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գիտելիքի սոցիոլոգիայի
հարցադրումներին,
գաղափարախոսական
աշխատանքի
պրակտիկային:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա և կկարողանա վերլուծել և համեմատել գիտելիքի
սոցիոլոգիայի ակնառու ներկայացուցիչների հայացքներն ու
սոցիոլոգիական հայեցակարգերը,
2. կհասկանա
սոցիոլոգիայի
հիմնարար
սկզբունունքները,
արծարծվող հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գիտելիքի սոցիոլոգիայի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2`
Գիտելիքի
սոցիոլոգիայի
հիմնական
հասկացությունները:
Թեմա
3`Գաղափարախոսության տեսություն: Թեմա 4` Մարդը գիտելիքի
աշխարհում: Թեմա 5` ՀՀ պետական շինարարության գաղափարական
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գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն

2202/M15. Մասնակցային մոնիտորինգ (3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

2202/M16. Սոցիալական ցանցերի վերլուծություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել սոցիալական
գիտությունների բնագավառում վերջին մի քանի տասնամյակների
ընթացքում լայն զարգացում ստացած մասնակցային հետազոտական
մեթոդաբանությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կնախագծի և կիրականացնի մասնակցային մոնիտորինգ և
գնահատում` տարբեր մեթոդաբանությունների շրջանակում
սոցիալական
ցանցերի
վերլուծության
սկզբունքներն
ու
ընթացակարգերը,
2. կտարբերակի մասնակցային հետազոտությունները կիրառական
սոցիալական մյուս հետազոտություններից,
3. կկարողանա տարբերակել մասնակցային հետազոտությունները
կիրառական սոցիալական մյուս հետազոտություններից, ինչպես
նաև նախագծելու հետազոտական ծրագիր մասնակցային
մոնիտորինգի և գնահատման տարբեր մեթոդաբանությունների
շրջանակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Մասնակցային պարադիգմը: Թեմա 2`Մասնակցային հետազոտությունների առանձնահատկությունները և ընթացակարգը: Թեմա 3`
Մասնակցային մոնիտորինգ և գնահատում: Թեմա 4`Համայնքային
գնահատման քարտեր: Թեմա 5`Քաղաքացիների հաշվետու քարտեր: Թեմա
6`Հանրային ծախսերի մոնիտորինգ: Թեմա 7`Սոցիալական գնահատում:
Թեմա 8` Շահագրգիռ խմբերի գնահատում: Թեմա 9` Շահառուների
գնահատում: Թեմա 10՝ Մասնակցային հետազոտությունների փորձը
Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական
ցանցերի վերլուծության մեթոդաբանությանը, սկզբունքներին և զարգացնել
սոցիալական ցանցերի վերլուծության ծրագրային համակարգերով
աշխատելու հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական ցանցերի վերլուծության սկզբունքներն ու
ընթացակարգերը,
2. կհասկանա սոցիալական ցանցերի վերլուծության կիրառության
դեպքերը և հնարավորությունները,
3. կկարողանա
կիրառել
համապատասխան
ծրագրային
համակարգերը
և
իրականացնել
սոցիալական
ցանցերի
վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական ցանցերի վերլուծությունն իբրև մեթոդաբանություն.
Տեսական հիմքերը: Թեմա 2` Ցանցային և սոցիոլոգիական տվյալների
հիմնական տարբերությունները: Թեմա 3` Ցանցային ընտրանքի
յուրահատկությունները: Թեմա 4` Սոցիալական ցանցերի տիպերը: Թեմա
5` Սոցիալական ցանցերի վերլուծության հիմնական ձևերը. աղյուսակներ և
գրաֆիկներ: Թեմա 6` Բազմաչափության խնդիրը սոցիալական ցանցերի
վերլուծության ժամանակ: Թեմա 7` Հիմնական ցանցային պարամետրեր.
հեռավորություն. էությունը, չափման ձևերը: Թեմա 8` Փոխադարձություն և
ցանցի
խտություն:
Թեմա
9`
Ցանցային
կառուցվածքի
առանձնահատկությունները. հիմնական մոտեցումներ: Թեմա 10՝
Իշխանությունը ցանցում. մոտեցումներ, չափման ձևեր: Թեմա 11`
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Հավասարազորության խնդիրը ցանցում: Թեմա 12` Ինտերնետային սոցիալական ցանցերի առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

4` Միգրացիոն հետազոտության հիմնական հասկացություններ, օպերացիոնալացում: Թեմա 5` Ընտրանքի ծրագրային պահանջները քանակական
և որակական հետազո-տություններում: Թեմա 6`Տեղեկատվության
հավաքման մեթոդներ, հետազոտության գործիքի ստեղծում, փորձարկում:
Թեմա 7` Քանակական և որակական տեղեկատվության մշակում և
վերլուծություն, հաշվետվության պատրաստում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հար-ցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Մագիստրոսական ծրագիր`
§Միգրացիայի և կոնֆլիկտների ուսումնասիրություններ¦
2202/M17.Միգրացիոն հետազոտությունների մեթոդաբանություն

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

2202/M18. Կոնֆլիկտի տեսություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է միգրացիոն հետազոտական նախագծի
պլանավորման, կազմակերպման և իրականացման միջոցով ուսանողներին
ծանոթացնել միգրացիոն հետազոտական ծրագրի կազմման մեթոդաբանությանն ու մեթոդական հիմքերին, տեղեկատվության հավաքման
գործիքի պատրաստմանը, տվյալների մշակման ու վերլուծության
հմտություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կազմել միգրացիոն հետազոտության ծրագիր,
2. կհասկանա տեղեկատվության հավաքման գործիքի պատրաստման
առանձնահատկությունները միգրացիոնհետազոտություններում,
3. կկարողանա համապատասխան ձևով մշակել և վերլուծել
քանակական,
որակական
տեղեկատվությունը,
գրել
հաշվետվություն միգրացիոն հետազոտություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միգրացիոն հետազոտության տեսական և մեթոդաբանական
խընդիրները: Թեմա 2` Միգրացիոն հետազոտության հիմնախնդրի
սահմանում, օբյեկտ և առարկա: Թեմա 3` միգրացիոն հետազոտության
նպատակի և խնդիրների ձևակերպում, վարկածների առաջադրում: Թեմա

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիալական
կոնֆլիկտի դերը, պատճառները, ընթացքը և կարգավորումն ու լուծումը
մեկնաբանող
կարևորագույն
սոցիալական
տեսություններին
և
միջսուբյեկտային հարաբերություններին վերաբերող ժամանակակից
կոնֆլիկտաբանական հայեցակարգերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կոնֆլիկտի հիմնական տեսությունների և հայեցակարգերի
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա կոնֆլիկտի տեսությունների ու հայեցակարգերի
գործնական նշանակությունը,
3. կկարողանա քննադատական վերլուծության ենթարկել կոնֆլիկտի
տեսությունները,
4. կտիրապետի սեփական կոնֆլիկտային տեսահայեցակարգային
մոտեցումները մշակելու ունակություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոնֆլիկտի տեսությունների տիպաբանության հիմնախնդիրը:
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Թեմա 2` Կոնֆլիկտի սոցիոլոգիական հայեցակարգը: Թեմա 3` Կոնֆլիկտի
հոգեբանական տեսություններ: Թեմա 4` Քաղաքական ռեալիզմը եւ
քաղաքական իդեալիզմը որպես կոնֆլիկտային հայեցակարգեր: Թեմա 5`
Հարաբերական զրկման տեսությունը: Թեմա 6` Մարդկային հիմնական
պահանջմունքների
հայեցակարգը
և
կոնֆլիկտները:
Թեմա 7`
Կառուցվածքային բռնության տեսությունը: Թեմա 8` Կոնֆլիկտի

մեթոդաբանություն: Թեմա 6` Մասնակցային հետա-զոտություններ: Թեմա
7` Որակական հետազոտական ավանդույթների համեմատական
վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

ուժգնացման և լուծման բացատրական մոդելներ և վերլուծական
մոտեցումներ: Թեմա 9` Էթնիկ կոնֆլիկտների տեսություններ: Թեմա 10`
Ժողովրդավարական խաղաղության հայեցակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրա-վոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն

2202/M20. Էթնիկ կոնֆլիկտներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էթնիկ կոնֆլիկտներ
միջին
մակարդակի
տեսության`
որպես
կոնֆլիկտաբանության
հայեցակարգի
առանձին
ճյուղի
ձևավորման
պատմությանը,
կառուցվածքին,
առարկային,
հասկացութային
ապարատին
ու
մեթոդաբանությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա Էթնիկ կոնֆլիկտներ միջին մակարդակի տեսության
ձևավորման
պատմությունը,
կծանոթանա
կառուցվածքին,
առարկային, հասկացութային ապարատին ու մեթոդաբանությանը,
2. ծանոթ
կլինի
ազգայանականության
և
ահաբեկչության
սկզբնաղբյուրներին, էությանը և տիպերին,
3. միջազգային փորձի տարբեր տիպի օրինակների հիման վրա պատկերացում կունենա Էթնիկ կոնֆլկների խաղաղ կարգավորման և
ձևափոխման հնարավոր ձևերի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն. էթնիկ կոնֆլիկտը որպես կոնֆլիկտաբանության
առանձին տիպ: Թեմա 2` Էթնոկոնֆլիկտաբանության մեթոդաբանությունն
ու հասկացութային ապարատը: Թեմա 3` Էթնոազգային կոնֆլիկտի
պատճառները և տի-պերը: Թեմա 4` Էթնիկ գիտակցություն և

2202/M19. Որակական հետազոտության մեթոդաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել որակական
հետազոտական ավանդույթները և դրանց շրջանակում իրականացվող
հետազոտությունների առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա որակական հետազոտական ավանդույթները,
2. կհասկանա
որակական
հետազոտական
ավանդույթների
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա իրականացնել հետազոտություններ որակական
հետազոտական տարբեր ավանդույթների շրջանակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1՝
Որակական
հետազոտությունների
ավանդույթների
առանձնահատկությունները:
Թեմա
2`
Կենսագրական
հետազոտություններ: Թեմա 3՝ Ազգագրական հետազոտություններ: Թեմա
4` Դեպքի հետազոտություն: Թեմա 5՝ Հիմնավորված տեսություն-
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ինքնագիտակցություն: Թեմա 5` Ազգայնականության և ահաբեկչության
էությունը, սկզբնաղբյուրները և տիպերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

հիմնահարցերը: Թեմա 7` Կոնֆլիկտը որպես սոցիալ-հոգեբանական
գործընթացների ամբողջություն: Թեմա 8` Կոնֆլիկտի զարգացման
փուլերի ուսումնասիրման հիմնական մոտեցումները : Թեմա 9` Երրորդ
կողմը և կոնֆլիկտի կարգավորումը և լուծումը. Միջամտություն և
միջնորդական գործընթացներ: Թեմա 10` Բանակցություններ և պրոբլեմալուծող մոտեցում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 1, 1, 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/M21. Կոնֆլիկտի վերլուծություն և լուծում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

1-ին

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

(3 կրեդիտ)
կիսամյակ, եզրափակիչ

2202/M22.Միգրացիայի սոցիոլոգիա

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Í³ÝáÃ³ցնել áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ ï³ñµ»ñ մակարդակի
միջսուբյեկտային ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó
½³ñ·³óÙ³Ý առանձնահատկությունների áõ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý և լուծման
եղանակների վերլուծության մեթոդաբանական հիմքերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա
կոնֆլիկտների
հետազոտման
հիմնական
մեթոդաբանական մոտեցումները,
2. կհասկանա կոնֆլիկտների առաջացման ու զարգացման օրինաչափությունները,
3. կկարողանա
կիրառել
կոնֆլիկտների
բովանդակության
վերլուծության արդյունավետ մեթոդներ,
4. կտիրապետի կոնֆլիկտների կարգավորման կամ լուծման համար
անհրաժեշտ գիտելիքի:
Բովանդակությունը.
Թեմա1`Կոնֆլիկտների
հետազոտման
տեսամեթոդաբանական
հայեցակարգեր: Թեմա 2` Կոնֆլիկտի սահմանման հիմնախնդիրը: Թեմա
3` Կոնֆլիկտների վերլուծության մակարդակները: Թեմա 4` Կոնֆլիկտի
կառուցվածքի վերլուծություն: Թեմա 5` Կոնֆլիկտների աղբյուրների ու
պատճառների վերլուծության մոտեցումներ: Թեմա 6` Կոնֆլիկտների

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ

1-ին

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից
ամենանշանակալի սոցիալական հիմնախնդիրներից մեկին` միգրացիային,
որը ներկայացվում է որպես սոցիոլոգիական միջին մակարդակի
տեսության` միգրացիայի սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտ:
Դասընթացի ընթացքում ներկայացվում են ժամանակակից միգրացիայի
պատմական
նախադրյալները,
պայմանները,
ընթացքը,
աշխարհագրությունը, սոցիալ-տնտեսական հետևանքները: Ներկայացվում
են դասական և ժամանակակից միգրացիոն տեսությունները:
Կրթական արդյունթները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է.
1. պատկերացում կազմի միգրացիայի ժամանակակից իրավիճակի
մասին, հասկանա հիմնական ու երկրորդական գործոնները և
հետևանքները, ճանաչի հիմնական մասնակիցներին, իմանա
վերարտադրության
ընթացքի
հիմնական
առանձնահատկությունները:
2. պատկերացում
կազմի
միգրացիայի
ժամանակակաից
տեսությունների մասին,
3. դիտարկելով միգրացիայի սոցիոլոգիան որպես սոցիոլոգիական
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միջին մակարդակի տեսություն` ծանոթ լինի միգրացիայի
ուսումնասիրության սոցիոլոգիական մեթոդաբանությանը:
Բովանդակությունը
Թեմա1`Միգրացիան
որպես
սոցիոլոգիական
ուսումնասիրության
առարկա: Թեմա 2` Միգրացիայի սահմանումներ, համեմատական
վերլուծություն: Թեմա 3` Միգրացիոն հոսքեր: Թեմա 4`Միգրացիայի
դասական և ժամանանակակաից տեսություններ: Թեմա 5`Միգարցիայի
սոցիալ-տնտեսական գործառույթները: Թեմա 6`Միգրացիոն հոսքերի
դերերն ու նշանակությունը: Թեմա 7` Միգրացիան Հայաստանում: Թեմա
8`Միգրացիայի նպատակային տիպաբանություն: Թեմա 9` Միգրացիոն
ցանցեր: Թեմա 10` Տրանսնացիոնալ միգրացիա: Թեմա 11` Միգրացիայի
կարգավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

էությունը, տարբերություններն ու առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Խաղաղություն և բռնություն: Թեմա 2` Խաղաղություն և
կոնֆլիկտ: Թեմա 3` Կոնֆլիկտի լուծում և խաղաղության հաստատում:
Թեմա 4` Խաղաղություն և պատերազմ: Թեմա 5` Խաղաղության
ուսումնասիրության
միջդիսցիպլիար
տեսություններ:
Թեմա
6`
Միջազգային քաղաքականություն և միջազգային իրավունք: Թեմա 7`
Հումանիտար ռազմական միջամտություն: Թեմա 8` Ղարաբաղյան
հակամարտության փոխակերպում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի (ռեֆերատի), իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Ընթացիկ քննություններ

Եզրափակիչ քննություն

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
2002/M24. Գլոբալ և տարածաշրջանային անվտանգություն (3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անվտանգության
ժամանակակից հիմնախնդիրների, դրանք ուսումնասիրող ժամանակակից
տեսական մոտեցումների, անվտանգության ապահովման հիմնական բնագավառների և ռազմավարությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա անվտանգության ժամանակակից հիմնախնդիրների և
դրանց տեղային դրսևորումների առանձնահատկությունների
մասին,
2. կհասկանա անվտանգության ուսումնասիրման սոցիոլոգիական
մոտեցումները,
3. կկարողանա վերլուծել անվտանգության ժամանակակից հիմնախնդիրները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անվտանգության տեսության հիմնադրույթները: Թեմա 2`

2202/M23. Խաղաղության հետազոտություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու խաղաղություն
հասկացության հիմնական մոտեցումները և գաղափարները, ինչպես նաև
խաղաղության հետազոտությունների միջազգային պրակտիկան և
խաղաղության
ժամանակակից
տեսությունները:
Քննարկվում
են
պատերազմի
և
էթիկայի
փոխհարաբերությունները
միջազգային
քաղաքական բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա «Խաղաղություն» հասկացության վերլուծությունը,
2. կհասկանա խաղաղության մեկնաբանման տարբեր մոտեցումները,
3. կկարողանա բացատրել խաղաղության, կոնֆլիկտի և բռնության
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Անվտանգության ուսումնասիրման տեսական հիմքերը: Թեմա 3`Անվտանգության ոլորտներն ու առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Ռազմական
անվտանգություն, տեղեկատվական անվտանգություն, տնտեսական
անվտանգություն, քաղաքական և սոցիալական անվտանգություն: Թեմա
5`Էկոլոգիական անվտանգություն: Թեմա 6`Գլոբալ անվտանգոթույան
ռազմավարությունները:
Թեմա
7`
Ռեգիոնալ
անվտանգության
համակարգերը:
Թեմա
8`
Ժամանակակից
սպառնալիքները
և
մարտահրավերները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Թեմա 1` Միջազգային իրավունքի էությունն ու առանձնահատկությունը:
Թեմա 2` Միջազգային իրավունքի աղբյուրները: Թեմա 3` Միջազգային
իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա 4` Վեճերի խաղաղ կարգավորման մեխանիզմները։ Թեմա 5` Միջազգային դատարանների և տրիբունալների կողմից
միջազգային իրավունքի կիրառման հետ կապված հիմնահարցեր։ Թեմա 6`
Միջազգային իրավական պատասխանատվություն: Թեմա 7` Միջազգային
իրավունք և ուժի գործադրում: Թեմա 8` Միջազգային մարդասիրական
իրավունք։ Թեմա 9՝ Մարդու իրավունքների միջազգային իրավական
պաշտպանություն: Թեմա 10` Միջազգային քրեական իրավունք: Թեմա 11`
Միջազգային
տնտեսական
իրավունք:
Թեմա 12` Միջազգային
էկոլոգիական իրավունք։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է

2202/M25. Միջազգային կազմակերպություններ և իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հակիրճ և համակարգված ձևով ուսանողներին
ներկայացնել ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնական
բովանդակությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա և կհասկանա միջազգային հանրային իրավունքի
էությունը, ծագումն ու զարգացումը, աղբյուրները, իրավունքի
սուբյեկտները, վեճերի խաղաղ կարգավորման մեխանիզմները,
միջազգային դատարանների ստեղծման և գործունեության կարգը,
ինչպես նաև միջազգային իրավունքի հիմնական ճյուղերի
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա միջազգային իրավանորմերի ստեղծման գործընթացը,
միջազգային դատարանների և տրիբունալների կողմից միջազգային
իրավունքի ու վեճերի խաղաղ կարգավորման մեթոդենրի
առանձնահատկությունները։
Բովանդակությունը.

2202/M26. Բանակցություներ և կոնֆլիկտի կարգավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

2-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

գնահատումով

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կոնֆլիկտի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ հիմնական տեսություններին, ապահովել
պատկերացում
բանակցությունների
կառուցվածքի,
տիպերի,
ընթացակարգի, գործառույթների և միջնորդության մասին` ինչպես
միջազգային բռնի կոնֆլիկտների, այնպես էլ միջանձնային, խմբային,
ընտանեկան և բիզնես կոնֆլիկտների մակարդակում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա բանակցությունների և բանակցային գործընթացի
կառուցվածքը,
առանձնահատկությունները,
փուլերը,
տիպաբանությունը, գործառույթները;
2. կհասկանա
կոնֆլիկտային
իրավիճակներում
կողմերի
բանակցային ռազմավարությունների ու մարտավարությունների
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էությունը, բանակցային տարածության և BATNA-ի առկայության և
հարաբերակցման հարցերը,
3. կկարողանա վերլուծել բանակցային գործընթացներ և գտնել դրանց
ելքերի բազմությունը, որոշել կողմերի համար ինտեգրատիվ
համաձայնությունների այլընտրանքները, տիրապետել միջմշակութային բանակցությունների վարման հմտությունների:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն. կոնֆլիկտների կարգավորման գործընթացը: Թեմա
2` Բանակցային գործընթացի էությունը: Թեմա 3` Բանակցային
տարածություն և բանակցային համաձայնություններ: Թեմա 4`Նախաբանակցություններ և կողմերի հասունություն: Թեմա 5` Մշակույթ և բանակցություններ: Թեմա 6` Միջնորդությունը կոնֆլիկտային իրավիճակներում:
Թեմա 7`Պրոբլեմալուծող մոտեցումը բանակցություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
բանավոր ներկայացման, մյուսը` գրավոր աշխատանքի գնահատման
հիման վրա: Յյուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

3.

կկարողանա քննադատական վերլուծության ենթարկել կոնֆլիկտի
տեսությունները,
4. կտիրապետի սեփական կոնֆլիկտային տեսահայեցակարգային
մոտեցումները մշակելու ունակություններին :
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոնֆլիկտի տեսությունների տիպաբանության հիմնախնդիրը:
Թեմա 2` Կոնֆլիկտի սոցիոլոգիական հայեցակարգը: Թեմա 3` Կոնֆլիկտի
հոգեբանական տեսություններ: Թեմա 4` Քաղաքական ռեալիզմը և
քաղաքական իդեալիզմը որպես կոնֆլիկտային հայեցակարգեր: Թեմա 5`
Հարաբերական զրկման տեսությունը: Թեմա 6` Մարդկային հիմնական
պահանջմունքների
հայեցակարգը
և
կոնֆլիկտները:
Թեմա 7`
Կառուցվածքային բռնության տեսությունը: Թեմա 8` Կոնֆլիկտի
ուժգնացման եւ լուծման բացատրական մոդելներ և վերլուծական
մոտեցումներ: Թեմա 9` Էթնիկ կոնֆլիկտների տեսություններ: Թեմա 10`
Ժողովրդավարական խաղաղության հայեցակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 8 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը գնահատվում է
համապատասխանաբար 3, 3, 2 միավոր:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/M27. Կոնֆլիկտի կանխարգելում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

2202/M27. Տեղեկատվական անվտանգություն (3 կրեդիտ)

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է Í³ÝáÃ³ցնել áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ սոցիալական
ÏáÝýÉÇÏïÇ դերը, պատճառները, ընթացքը և կարգավորումն ու լուծումը
մեկնաբանող
կարևորագույն
սոցիալական
տեսություններին
և
միջսուբյեկտային հարաբերություններին վերաբերող ժամանակակից
կոնֆլիկտաբանական հայեցակարգերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
կոնֆլիկտի
հիմնական
տեսությունների
եւ
հայեցակարգերի
առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա կոնֆլիկտի տեսությունների ու հայեցակարգերի
ձևավորման հետազոտական գործնական նշանակությունը,

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Փոխանցել ուսանողներին գիտելիքներ տեղեկատվական
անվտանգության վերաբերյալ, ինչը կնեռարի ինչպես բովանդակային
գիտելիքներ, այնպես էլ կիրառական հմտություններ, որոնք ուսանողներին
թույլ կտան տեղեկատվական ոլորտին վերաբերող խնդիրները հասկանալ
եւ վերլուծել։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
կկարողանա վերլուծել և մշակել տեղեկատվական
անվտանգությանը վերաբերող խնդիրները
2.
կմեկնաբանի առկա տեղեկատվական
անվտանգությանը
վերաբերող խնդիրները․ ինչպես միջազգային բնույթի, այնպես էլ
Հայաստանի եւ հայությանը վերաբերող։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն Թեմա 2`Տեղեկատվական
անվտանգության էությունը Թեմա 3` Տեղեկատվական
անվտանգության բովանդակությունը Թեմա 4` Տեղեկատվական
անվտանգության տեխնիկական եւ
բովանդակային առանձնահակտությունները ՀՀ
ում Թեմա 5` Տեղեկատվական անվտանգությունը
կիբերտիրույթում Թեմա 6` Տեղեկատվական անվտանգությունը եւ
քարոզչական խնդիրները: Թեմա 7` Տեղեկատվական անվտանգությունը
որպես ազգային անվտանգության բաղադրիչ մաս:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
2.

Բովանդակությունը.
1` Ներածություն Թեմա 2`Միգրացիոն քաղաքականության
էությունը Թեմա 3` Միգրացիոն քաղաքականության բովանդակությունը
Թեմա 4` Միգրացիոն քաղաքականության առանձնահակտությունները ՀՀում
Թեմա
5`
Միգրացիոն
քաղաքակաության
վերլուծության
առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Միգրացիոն քաղաքականության
վերլուծության կազմակերպում: Թեմա 7` Միգրացիոն քաղաքականության
Թեմա

վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0, 5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/M30. Միգրացիա և անվտանգություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

2202/M29 Միգրացիոն քաղաքականության մոդելավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

կկարողանա վերլուծել և մշակել միգրացիոն քաղաքականությունը,
կմեկնաբանի
առկա
միգրացիոն
քաղաքականության
բովանդակությունը, ինչպես նաև վերլուծություններ կատարել
դրանց հիման վրա:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից
աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում դրսեւորվող միգրացիայի
առաջացման պատճառների, դրանց զարգացման միտումների ու
կարգավորման
ուղիների
ուսումնասիրման
հիմնախնդիրներին,
միաժամանակ
ցույց
տալով
դրանց
ազդեցությունն
ինչպես
տարածաշրջանների
պետությունների,
այնպես
էլ
միջազգային
հարաբերությունների համակարգի վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա
տարածաշրջանային
միգրացիայի
հիմնական

գնահատումով

Նպատակը.
Փոխանցել ուսանողներին գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են
միգրացիոն
քաղաքականության,
դրա
իրականացման
մեխանիզմների, ծրագրերի և ռազմավարությունների մասին
բովանդակ գիտելիք և հմտություններ ձեռք բերելու համար, որոնք
նրանց անհրաժեշտ են հետագայում պրակտիկայում կիրառելու
համար:
Կրթական արդյունքները.
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հասկացություններն ու տեսությունները,
կհասկանա
տարբեր
տարածաշրջաններում
դրսևորվող
միգրացիոն
գործընթացների
ու
հարաբերությունների
առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա կիրառել տարածաշրջանային միգրացիայի
հետազոտման գիտական մեթոդներ,
4. կտիրապետի
տարածաշրջանային
միգրացիայի
ինստիտուցիոնալ
կանխարգելման
ու
կարգավորման
եղանակների մասին գիտելիքին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Տարածաշրջանային և միջազգային
միգրացիայի կայացման պատմությունն ու տեսությունը: Թեմա 3՝ Տարածաշրջանային
միգրացիայի
առանձնահատկությունները
երկրորդ
համաշխարհային
պատերազմի
ավարտից
հետո:
Թեմա
4՝
Տարածաշրջանային միգրացիայի առանձնահատկությունները սառը
պատերազմի ավարտից հետո: Թեմա 5` Տարածաշրջանային միգրացիայ.
էությունը եւ տիպաբանությունը: Թեմա 6` Տարածաշրջանային և
միջազգային
միգրացիայի
զարգացման
գործընթացը:
Թեմա 7`
Տարածաշրջանային միգրացիայի կանխարգելման ճանապարհները:
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0, 5 է:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Դասընթացի
նպատակն
է
փոխանցել
ուսանողներին
գիտելիք
կոնֆլիկտների վերլուծության, կառավարման, կարգավորման և լուծման
գործնական ընթացակարգերի և կոնֆլիկտաբանական խորհրդատվության
վերաբերյալ, սովորեցնել ուսանողներին միջանձնային, ներխմբային,
միջխմբային, կազմակերպական և բիզնես կոնֆլիկտներում պրակտիկ
կոնֆլիկտաբանի հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
միջանձնային,
ներխմբային,
միջխմբային,
կազմակերպական
և
բիզնես
կոնֆլիկտներում
պրակտիկ
կոնֆլիկտաբանի արձագանքման ուղիները,
2. կհասկանա կոնֆլիկտների վերլուծության կառուցվածքային,
գործառութային և ժամանակագրական գործնական հնարների
էությունը,
3. կկարողանա վերլուծել միգրացիայի էությունը, դինամիկան,
միգրացիոն վարքային ռազմավարությունները:

2.

Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Ներածություն.գործնական կոնֆլիկտաբանություն և պրակտիկ
կոնֆլիկտաբան: Թեմա 2՝ Կոնֆլիկտաբանական մտածողություն, աշխարհայացք և տրանսակտային մոտեցում: Թեմա 3՝ Կոնֆլիկտների
վերլուծության հնարները. կոնֆլիկտների բանաձևեր: Թեմա 4`
Կոնֆլիկտների վերլուծության հնարները. կառուցվածք: Թեմա 5՝
Կոնֆլիկտների վերլուծության հնարները. Գործընթաց: Թեմա 6՝
Միջանձնային կոնֆլիկտներ. արդյունավետ հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ, ռացիոնալ վարքագծի ձևավորման հմտություններ: Թեմա 7`
Միգրացիան որպես սոցիոլոգիական ուսումնասիրության առարկա: Թեմա
8` Միգրացիայի սահմանումներ, համեմատական վերլուծություն: Թեմա 9`
Միգրացիոն
հոսքեր:
Թեմա
10`Միգրացիայի
դասական
և
ժամանանակակաից տեսություններ: Թեմա 11`Միգարցիայի սոցիալտնտեսական գործառույթները: Թեմա 12`Միգրացիոն հոսքերի դերերն ու
նշանակությունը: Թեմա 13` Միգրացիան Հայաստանում: Թեմա
14`Միգրացիայի նպատակային տիպաբանություն: Թեմա 15` Միգրացիոն
ցանցեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 1, 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0, 5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2202/M31. Միգրացիա, կոնֆլիկտ և ինտեգրացիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

եզրափակիչ

Ընթացիկ քննություններ
գնահատումով

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն

Նպատակը.
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արժեքով:

Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Եզրափակիչ քննություն

Ընթացիկ քննություններ

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

2202/M32. Գենդեր և միգրացիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական
դասընթաց

2

ժամ,

3-րդ

կիսամյակ,

Եզրափակիչ քննություն
եզրափակիչ

գնահատումով

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Նպատակը.
Դասընթացը նվիրված է գենդերի և միգրացիայի` որպես սոցիալական
կոնստրուկտների ուսումնասիրությանը: Դասընթացի շրջանակներում
քննարկվում են իրականության սոցիալական կառուցման տեսությունները,
ինչպես նաև գենդերային տեսության և գենդերային հետազոտությունների
մեթոդաբանության, ինչպես նաև միգրացիայի ծագման նախադրյալները և
պատմությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա և կհասկանա հետմոդերնիստական տեսության շրջանակներում ձևավորված գենդերի և միգրացիայի դեկոնստրուկցիայի
հնարավոր ուղիների դիտարկումը
2. կկարողանա վերլուծել գենդերի և միգրացիայի կառուցման
ռեպրեզենտացիայի մեխանիզմները և տեխնոլոգիաները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իրականության սոցիալական կառուցումը: Թեմա 2` Գենդերային
դիսկուրսը դասական սոցիալական տեսություներում: Թեմա 3`
Սոցիոլոգիական մակրո
և միկրո տեսությունների գենդերային
վերլուծուծոթյունը: Թեմա 4՝ Սոցիալ-կառուցվածքաբանական մոտեցումը
գենդերային հետազոտություններում: Թեմա 5` Գենդերի կառուցման
սոցիալական մեխանիզմները և ագենտները: Թեմա 6` Գենդերի
դեկոնստրուկցիայի հեռանկարները. հետմոդերնիստական հայացք: Թեմա
7` Միգրացիան որպես սոցիոլոգիական ուսումնասիրության առարկա:
Թեմա 8` Միգրացիայի սահմանումներ, համեմատական վերլուծություն
Թեմա 9` Միգրացիոն հոսքեր: Թեմա 10`Միգրացիայի դասական և
ժամանանակակաից տեսություններ: Թեմա 11`Միգարցիայի սոցիալտնտեսական գործառույթները: Թեմա 12`Միգրացիոն հոսքերի դերերն ու
նշանակությունը: Թեմա 13` Միգրացիան Հայաստանում: Թեմա
14`Միգրացիայի նպատակային տիպաբանություն:

4. Կամընտրական դասընթացներ
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Հասարակայնության հետ կապեր¦
2201/M02. Միջին մակարդակի տեսություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կոգնիտիվ
սոցիոլոգիայի
հիմնադրույթները:
Դասընթացի
շրջանակներում
ուսանողները կծանոթանան սոցիալական կոգնիցիաների, սոցիալական
ներկայացումների և սոցիալական դասակարգումների գործառման
հիմնական մեխանիզմների հետ: Դասընթացի ավարտին ուսանողները
կկարողանան
մշակել/ադապտացնել
սոցիալական
կոգնիցիաների
հետազոտմանն ուղղված համապատասխան մեթոդաբանական բազա հայ
հասարակության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կոգնիտիվ սոցիոլոգիայի հիմնադրույթները;
2. կտիրապետի
սոցիալական
կոգնիցիաների,
սոցիալական
դասակարգումների
և
ներկայացումների
հետազոտման
մեթոդաբանությանը;
3. կկարողանա
վերլուծել
սոցիալական
կոգնիցիաների
ստրատիֆիկացիոն, գենդերային և էթնիկ տարրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Կոգնիտիվ սոցիոլոգիայի պատմական զարգացումը: Թեմա 2`
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Դասական սոցիոլոգիայի ազդեցությունը սիոլոգիայում ոցկոգնիտիվիզմի
զարգացման վրա: Թեմա 3` Սոցիալական կոգնիցիաների տեսակները:
Թեմա 4` Սոցիալական կոգնիտիվիզմի հետազոտական հիմքերը: Թեմա 5`
Սոցիալական ներկայացումներ, սխեմաներ և դասակարգումներ: Թեմա
6`Ինքնադասակարգման գործընթացը և սոցիալական ինքնությունը: Թեմա
7`Սոցիալական կոգնիցաներ, սոցիալական խավ և մշակույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Ֆոտոներդնում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
2201/M03. Մեդիա միջավայր (3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
ժուրնալիստիկայի և զանգվածային լրատվության ոլորտին վերաբերող
տեսական և կիրառական հիմունքներին` հիմնական հասկացություններին,
ուղղություններին,
տեսական
աշխատություններին,
կիրառության
ոլորտներին և մեթոդներին:

2201/M02. Վիզուալ սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից
սոցիոլոգիական հետազոտություններում տարածում գտած պատկերների,
տեսաձայնագրությունների
վերլուծության
մեթոդաբանությունների
վերլուծության մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև հետազոտություններում
տեսագրությունների
օգտագործման
մեթոդներին
և
մեթոդաբանություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա վիզուալ սոցիոլոգիայի հիմնական մոտեցումները և
մեթոդաբանությունները,
2. կիմանա վիզուալ սոցիոլոգիայի հիմնական դասականներին, իրենց
հիմնական աշխատությունները
3. կկարողանա իրականացնել պատկերների հետազոտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիզուալ սոցիոլոգիայի մեթոդաբանական հիմքերը: Թեմա 2`
Վիզուալ հաղորդակցման բովանդակությունը և կառուցվածքը: Թեմա 3`
Պատկերի սոցիոլոգիական վերլուծության հնարավորությունները: Թեմա
4`Սոցիալական կյանքի
վիզուալ
ներկայացումները:
Թեմա 5`

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա և կհասկանա մեդիալոգիայի և լրատվության ոլորտին
վերաբերող տեսությունները,
2. կկարողանա մեդիալոգիայի և լրատվության ոլորտին վերաբերող
տեսական գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Լրագրությունը որպես սոցիալական ինստիտուտ: Լրագրության
ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան: Թեմա 2`Լրագրության
զարգացման
պատմական
ձևերը:
Լրատվական
համակարգ
հասկացությունը ՀՀ-ում: Թեմա 3`Լրագրության գործառույթները և
ժանրերը: Թեմա 4՝Իրականության`ճանաչողության տեսական և էմպիրիկ
մեթոդները լրագրությունում: Թեմա 5` Լրագրություն և ԶԼՄ: ԶԼՄ-ների
գաղափարական մոդելները: Թեմա 6` ԶԼՄ-ների տիպաբանությունը: Թեմա
7` Լսարան հասկացությունը ԶԼՄ-ում: ԶԼՄ լսարանի պլանավորում: Թեմա
8 `Լրագրողական էթիկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

2201/М01.Սոցիալական իրավունք ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացել սոցիալական իրավունքի, վերջինիս սկզբունքների և գործառույթների, սոցիալական
իրավունքի նորմերի, դրանց տեսակների, սոցիալական իրավունքի
իրացման ձևերի, սոցիալական իրավունքի նորմերի կիրառման հիմնական
փուլերի, դրանց առանձնահատկությունների, միջազդային սոցիալական
իրավունքի նորմերի, սոցիալական իրավունքի և սոցիալական
օրենսդրության միջև գոյություն ունեցող կապին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիալական իրավունքի էության, սկզբունքների, գործառույթների, իրացման ձևերի, սոցիալական իրավունքի նորմերի
մասին,
2. կհասկանա սոցիալական իրավունքի նորմերի կիրառման
առանձնահատկությունները,
սոցիալական
իրավունքի
և
սոցիալական օրենսդրության միջև գոյություն ունեցողկապը,
3. կկարողանա վերլուծել ՀՀ-ում սոցիալական աշխատանքի
առանձին ոլորտներին և ուղղությունների նառնչվող հիմնական
սոցիալական իրավական ակտերը, ներկայացնել կարծիքներ դրանց
կառուցվածքի և բովանդակության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 `Սոցիալական իրավունքի էությունը: Թեմա 2`Սոցիալական
իրավունքը սոցիալական նորմերի համակարգում: Թեմա 3`Սոցիալական
իրավունքի սկզբունքները և գործառույթները: Թեմա 4` Սոցիալական
իրավունքի նորմերը, դրանց տեսակները: Թեմա 5` Սոցիալական
իրավունքի իրացման ձևերը, սոցիալական իրավունքի նորմերի կիրառման
առանձնահատկությունները:
Թեմա
6`Սոցիալական
իրավունքի
համակարգը և սոցիալական օրենսդրության համակարգը: Թեմա
7`Սոցիալական իրավահարաբերությունների ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 8`Միջազգային սոցիալական իրավունքի նորմերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

2.Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն¦
2201/М01.Սոցիալական գործընկերություն ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացը ուսանողներին ծանոթացնում է սոցիալական գործընկերության ձևավորման և զարգացման գործընթացներին:
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա թե ինչ է սոցիալական գործընկերությունը,
2. կյուրացնի սոցիալական գործընկերության կազմակերպման
հմտություններին,
3. կսովորի
սոցիալական
գործընկերությունը
ծառայեցնել
բնակչության խոցելի խմբերի պաշտպանության գործին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Սոցիալական գործընկերության սուբյեկտները: Թեմա 2`Շահերի և
հետաքրքրությունների փոխադարձ հարգանքը որպես արդյունավետ
գործընկերության նախապայման: Թեմա 3`Պետական աջակցությունը
գործընկերությանը: Թեմա 4`Սոցիալական գործընկերության կողմերի
պատասխանատվությունը: Թեմա 5` Սոցիալական գործընկերության
ընթացքում վերահսկողության իրականացումը: Թեմա 6`Պայմանագրային
փոխհարաբերությունները սոցիալական գործընկերության ընթացքում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

հիմնախնդիրները.
համայնքային
սոցիալական
աշխատանքի
հեռանկարները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն

2201/М02.Համայնքային կազմակերպում ( 3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների գիտելիքները և
հմտությունները, որոնք հնարավորություն կտան նրանց պրակտիկ
դաշտում արդյունավետ համայնքային սոցիալական աշխատանք
իրականացնելու:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի վերջում ուսանողները.
1. կունենան համայնքային սոցիալական աշխատանքի մասին
համալիր գիտելիքներ,
2. կունենան հստակ պատկերացում համայնքային սոցիալական
աշխատանքի պրակտիկայի բազմազան մոտեցումների մասին,
3. կտիրապետեն
համայնքային
սոցիալական
աշխատանքում
անհրաժեշտ մասնագիտական հմտություններին:
Բովանդակություն.
Թեմա 1` Համայնք հասկացությունը, համայնքի տեսակները: Թեմա 2` Համայնքային սոցիալական աշխատանքը` որպես սոցիալական աշխատանքի
մեթոդ: Թեմա 3` Համայնքային սոցիալական աշխատանքի հիմնական
փուլերը: Թեմա 4` Համայնքային սոցիալական աշխատանքի սկզբունքները
և մասնագիտական դերերը: Թեմա 5`Համայնքի զարգացման, սոցիալական
պլանավորման, սոցիալական գործողության, սոցիալական շարժման
մոտեցումները համայնքային սոցիալական աշխատանքում: Թեմա 6`
Բազմամոտեցումային
համայնքային
սոցիալական
աշխատանքի
առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Համայնքային կազմակերպումը
որպես համայնքային սոցիալական աշխատողի մասնագիտական
գործունեության տեսակ. արդյունավետ համայքնային կազմակերպչի
բնութագիրը: Թեմա 8` Ակտիվացումը համայնքային սոցիալական
աշխատանքում: Թեմա 9` Բանավեճի էությունը և անհրաժեշտ հմտությունները. բանավեճի դերը համայնքային սոցիալական աշխատանքում:
Թեմա 10` Համայնքային սոցիալական աշխատանքի կիզակետում գտնվող

2201/М02. Սոցիալական պետության զարգացման տեսություն ( 3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ուսանողներին սոցիալական
պետություն հասկացության էությունը, զարգացման ու ձևավորման
պատմությունը, քննարկել Հայաստանում սոցիալական պետության
ձևավորման խնդիրները և հեռանկարները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ինչ է սոցիալական պետությունը,
2. կհասկանա
սոցիալական
պետության
սկզբունքները
և
գործառույթները,
3. կկարողանա վերլուծել տարբեր պետական համակարգերը սոցիալական տարրերի զարգացման տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Պետության տեսության զարգացում: Թեմա 2՝ Պետության
սոցիալական գործառույթների զարգացում: Թեմա 3՝ Սոցիալական
պետությունը որպես նորագույն քաղաքակրթությանը հատուկ պետության
ձև: Թեմա 4՝ «Սոցիալական պետություն» հասկացության էությունը: Թեմա
5` Սոցիալական պետության պատմական տեսակները: Թեմա 6`
Սոցիալական պետության ֆունկցիոնալ համակարգը: Թեմա
7՝
Սոցիալական իրավունքների տեսությունը: Թեմա 8` Քաղաքացիական
պետության դերը սոցիալական պետության ձևավորման գործում: Թեմա
9`Սոցիալական քաղաքականությունը որպես սոցիալական պետության
զարգացման գործոն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2201/М03.Հասարակություն և հանցագործություն ( 3 կրեդիտ)

2201/М03.Սոցիալական բարեկեցությունը հետխորհդային երկրներում ( 3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Նպատակը.
Դասընթացը դիտարկում է հանցագործ վարքը հասարակության
համատեքստում: Քննարկվում են հանցագործ վարքի առաջացման մասին
հիմնական տեսակետները: Ուսանողները ծանոթանում են քրեական
պատիժների սահմանման և իրագործման համակարգին, այդ
համակարգի ուղղիչ գործառույթի իրականացման մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա քրեական պատիժների սահմանման մասին,
2. կհասկանա քրեական պատիժների սահմանման և իրագործման
համակարգը,
3. կկարողանա տիրապետել
համակարգի
ուղղիչ գործառույթի
իրականացման մեխանիզմներին:
Բովանդակությունը.

Նպատակը.
Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ուսանողներին ուսումնասիրել
բարեկեցության հայեցակարգը, բարեկեցության քաղաքականության
մոդելները:
Ինչպես
նաև
ուսանողները
կքննարկեն
ինչպես
քաղաքականության ձևավորման, այնպես էլ վերլուծության մոտեցումները:
Դասընթացի գործնական մասում ուսանողները կփորձեն ինքնուրյուն
վերլուծել
մի
քանի
երկրների
սոցիալական
բարեկեցության
քաղաքականության վերլուծություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ինչ է սոցիալակն բարեկեցությունը,
2. կհասկանա սոցիալական բարեկեցության քաղաքականությունը,
3. կկարողանա
հասկանալ
կազմակերպությունների
դերը
սոցիալական քաղաքականության ապահովման գործընթացում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սոցիալական բարեկեցության քաղաքականության վերլուծության
մոտեցումներ: Թեմա 2՝ Սոցիալական բարեկեցության/ծառայության
քաղաքականության վերլուծության միջազգային համեմատություն: Թեմա
3՝
Համազգային
կազմակերպությունների
դերը
սոցիալական
բարեկեցության/
ծառայությունների
քաղաքականության
ներդրման
գործում: Թեմա 4՝ Սոցիալական բարեկեցության/ծառայության մատուցման
բնույթը: Թեմա 5՝ Սոցիալական բարեկեցության /ծառայության մատակարարման համակարգի մշակում: Թեմա 6՝Ֆինանսավորման համակարգը:
Թեմա 7` Գործնական պարապմունքների ժամանակ կատարվում է տարբեր
երկրների սոցիալական քաղաքականության վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի

Թեմա 1` Հանցագործությունը որպես սոցիալական երևույթ և նրա
առաջացման մասին բացատրությունները: Թեմա 2` Հանցագործությունների դասակարգումը և վիճակագրությունը: Թեմա 3`
Ժողովրդական գործոնները և հանցագործ վարքը: Թեմա 4` Ընտանիք
և հանցագործ վարք: Թեմա 5` Հանցագործություն և պատիժ: Թեմա
6` Քրեկան գործերի հետ կապված դատական գործընթաց: Թեմա 7`
Ազատազրկում և նրա հետևանքները: Թեմա 8` Իրավախախտների
ուղղումը ազատատազրկման հաստատություններում: Թեմա 9`
Իրավախախտների ուղղումը համայնքում: Երեխաների և ծնողների
սոցիալականացումը: Թեմա 10` Պատժիչ
քաղաքականության
ոլորտում նկատվող միտումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

իրականությունը, որում նշանակալի տեղ է զբաղեցնում
ինքնությունը,
տեսնել
այն
էական
սոցիալական
օրինաչափությունները, որոնք պայմանավորված են ինքնությամբ,
կապել ինքնության տեսությունը ընդհանուր սոցիոլոգիական
տեսության հետ և կողմորոշվել սոցիոլոգիական գիտելիքի
մակարդակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` «Ինքնություն» հասկացությունը Թեմա 2` Կոլեկտիվ հիշողություն:
Թեմա 3` Ինքնության կատեգորիաները և տարրերը: Թեմա 4` Ինքնության
ուսումնասիրման մեթոդները: Թեմա
5` Ինքնությունը տարբեր
սոցիալական մոտեցումներում: Թեմա 6` Գլոբալ գործընթացները և
ինքնությունը: Թեմա 7` Մենք և այլոք. ինքնության տարրեր: Թեմա 8`
Ահաբեկչություն և ինքնություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§ Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն¦

2202/M01. Ինքնության սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների տալ համակարգային և կառուցվածքային տեսական և էմպիրիկ գիտելիքներ սոցիալական իրականության
այնպիսի հիմնական երևույթի մասին, ինչպիսին է ինքնությունը.
օգտագործել տարբեր գիտական մոտեցումներ, բացահայտել ինքնության
բազմաթիվ կողմերը և առանձնահատկությունները, որպես սոցիալական
երևույթ, ցույց տալ ինքնության տեսության փոխկապակցվածությունը
սոցիոլոգիական ընդհանուր տեսության հետ, ինչպես նաև այս
կատեգորիայի կիրառման հնարավորությանը ժամանակակից հայ
հասարակության վերլուծության և ընկալման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա ինչ է ինքնությունը, դրա տեսակները և կառուցվածքը,
էթնիկ, սոցիալական, գենդերային, սոցիալ-քաղաքական, սոցիալհոգեբանական, երկրի, տարածաշրջանային, քաղաքակրթական
ինքնությունների
առանձնահատկությունները,
ինքնության
փոփոխման և զարգացման օրինաչափությունները, ինքնության
ճգնաժամի դրսևորման պատճառները և ձևերը,
2. կհասկանա ինքնության տեղը սոցիալական իրականության մեջ,
հայ ինքնության առանձնահատկությունները, մեր աշխարհի
կերպարը, «մենք և նրանք» դիխոտոմիան, բազմաթիվ սոցիալական
երևույթների
միջև
պատճառահետևանքային
կապը,
մասնավորապես կոլեկտիվ հիշողության, հայ հասարակության,
ժամանակակից վիճակը և տարբեր սոցիալական սուբյեկտների
ինքնության հետ ապագայի գոյություն ունեցող ծրագրի միջև:
3. կկարողանա ավելի բազմակողմանի վերլուծել սոցիալական

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2202/M01. Խառը մեթոդներով հետազոտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ներկայացնել
միկրոսոցիոլոգիական տեսությունների շրջանակում իրականացվող
որակական հետազոտական ավանդույթները և դրանց շրջանակում
իրականացվող հետազոտությունների առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա միկրոսոցիոլոգիական
որակական
հետազոտական
ավանդույթները,
2. կհասկանա միկրոսոցիոլոգիական որակական հետազոտական
ավանդույթների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա իրականացնել որակական հետազոտություններ
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միկրոսոցիոլոգիական տարբեր ավանդույթների շրջանակում:
Բովանդակությունը.
Թեմա
1`
Միկրոսոցիոլոգիական
հետազոտությունների
առանձնահատկությունները:
Թեմա
2`
Կենսագրական
հետազոտություններ: Թեմա 3` Ազգագրական հետազոտություններ: Թեմա
4` Ֆենոմենոլոգիական հետազոտություններ: Թեմա 5` Հիմնավորված
տեսություն-մեթոդաբանություն:Թեմա 6` Որակական հետազոտական
ավանդույթների համեմատական վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

տու-րիզմի` տուրիստական գործունեության տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Որտեղ են հանդիպում սոցիոլոգիայն և տուրիզմը, մարդու տեղն
ու դերը տուրիզմում, սոցիալական խումբ և զբոսաշրջություն: Թեմա 2`
Զբոսաշրջությունը որպես սոցիալմշակութային երևույթ: Տուրիզմի
սահմանումն ու զարգացման հիմնական փուլերը: Թեմա 3` Տուրիզմի
սոցիալան մոտիվացիան և սոցիալական դետերմինիզմը: Թեմա 4`
Տուրիզմի
ոլորտի
հետազոտություն
ների
մեթոդաբանությունը:
Սոցիոլոգիայի
տեղն
ու
դերը
տուրիզմի
շուկայական
ուսումնասիրություններում: Թեմա 5` Զբոսաշրջության կայուն զարգացման անհրաժեշտությունը Հայաստանի ներդաշնակ տնտեսական և
սոցիալական զարգացման համար, տուրիզմի ազդեցությունը` դրական և
բացասական, երկրի, բնակչության և մշակույթի վրա: Տեղական
բնակչությունն ու տուրիստները` հարաբերություններ, զարգացում,
հետևանք: Թեմա 6` Աշխատանքի բաժանումը հյուրընկալության և
տուրիզմի
ոլորտում: Թեմա
7՝
Զբոսաշրջության
բարոյական
և
հոգեբանական շարժառիթները: Թեմա 8՝ Տուրիզմի սոցիլոգիան ուսումնասիրող կենտրոնների հետ համագործակցությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2202/M02. Տուրիզմի սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին զբոսաշրջության,
որպես սոցիալական և տնտեսական (ըստ անհրաժեշտության) երևույթի
պատմության, զարգացման և ներկա փուլին աշխարհում և Հայատանում:
Բացահայտել տուրիզմի որպես ժամանցի և հանգստի, ճանաչողական,
անձի զարգացման և այլ կարիքների բավարարմանն ուղղված
անհատական և խմբային գործունեության` ռեկրեացիոն միգրացիայի
տեսակ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա զբոսաշրջության, որպես սոցիալական և տնտեսական
(ըստ անհրաժեշտության) երևույթի պատմության, զարգացման և
ներկա փուլին աշխարհում և Հայատանում,
2. կհասկանա տուրիզմի տեղը, հարաբերություններն ու դերը
սոցիալական,
հասարակական
և
տնտեսական
մյուս
գիտությունների համակարգում,
3. կկարողանա ուսունմասիրել և վերլուծել սոցիալական երևությներ

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2202/M02. Միջին մակարդակի տեսություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կոգնիտիվ
սոցիոլոգիայի
հիմնադրույթները:
Դասընթացի
շրջանակներում
ուսանողները կծանոթանան սոցիալական կոգնիցիաների, սոցիալական
ներկայացումների և սոցիալական դասակարգումների գործառման
հիմնական մեխանիզմների հետ: Դասընթացի ավարտին ուսանողները
կկարողանան
մշակել/ադապտացնել
սոցիալական
կոգնիցիաների

– 133 –

հետազոտմանն ուղղված համապատասխան մեթոդաբանական բազա հայ
հասարակության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա կոգնիտիվ սոցիոլոգիայի հիմնադրույթները;
2. կտիրապետի
սոցիալական
կոգնիցիաների,
սոցիալական
դասակարգումների
և
ներկայացումների
հետազոտման
մեթոդաբանությանը;
3. կկարողանա
վերլուծել
սոցիալական
կոգնիցիաների
ստրատիֆիկացիոն, գենդերային և էթնիկ տարրերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կոգնիտիվ սոցիոլոգիայի պատմական զարգացումը: Թեմա 2`
Դասական սոցիոլոգիայի ազդեցությունը սիոլոգիայում ոցկոգնիտիվիզմի
զարգացման վրա: Թեմա 3` Սոցիալական կոգնիցիաների տեսակները:
Թեմա 4` Սոցիալական կոգնիտիվիզմի հետազոտական հիմքերը: Թեմա 5`
Սոցիալական ներկայացումներ, սխեմաներ և դասակարգումներ: Թեմա 6`
Ինքնադասակարգման գործընթացը և սոցիալական ինքնությունը: Թեմա 7`
Սոցիալական կոգնիցաներ, սոցիալական խավ և մշակույթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

1.

կիմանա և կհասկանա հետմոդերնիստական տեսության շրջանակներում ձևավորված գենդերի դեկոնստրուկցիայի հնարավոր
ուղիների դիտարկումը
2. կկարողանա վերլուծել գենդերի կառուցման ռեպրեզենտացիայի
մեխանիզմները և տեխնոլոգիաները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իրականության սոցիալական կառուցումը: Թեմա 2` Գենդերային
դիսկուրսը դասական սոցիալական տեսություներում: Թեմա 3`
Սոցիոլոգիական մակրո
և
միկրո
տեսությունների
գենդերային
վերլուծուծոթյունը: Թեմա 4՝ Սոցիալ-կառուցվածքաբանական մոտեցումը
գենդերային հետազոտություններում: Թեմա 5` Գենդերի կառուցման
սոցիալական մեխանիզմները և ագենտները: Թեմա 6` Գենդերի
դեկոնստրուկցիայի հեռանկարները. հետմոդերնիստական հայացք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն
2202/M03. Առօրեականության սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել առօրեականության վերլուծության
մեթոդաբանական
մոտեցումները,
ճանաչողական
սկզբունքները,
տեսական
զգայողութնակության
բարձրացման
տեխնիկաները:
Դասընթացի շրջանակներում առօրեականության երևույթը կներկայացվի
տարբեր մեթոդաբանական դրիքերից՝ սոցիալական ֆենոմենոլոգիա,
էթնոմեթոդաբանություն, սոցիալական դրամատուրգիա, պատմական
սոցիոլոգիա, ինտեգրատիվ տեսություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա սոցիոլոգիական գիտելիքների ազատ կիրառության
հիմնարար սկզբունքի մասին,

2202/M03. Գենդերի սոցիալական կառուցումը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նվիրված է գենդերի` որպես սոցիալական կոնստրուկտի
ուսումնասիրությանը: Դասընթացի շրջանակներում քննարկվում են
իրականության սոցիալական կառուցման տեսությունները, ինչպես նաև
գենդերային
տեսության
և
գենդերային
հետազոտությունների
մեթոդաբանության ծագման նախադրյալները և պատմությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
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2.

կհասկանա ինչպես կազմել ճիշտ պատկերացում հասարակության
սոցիալական կառուցվածքի մասին,
3. կկարողանա առանձնացնել առօրյա կյանքի երևույթների և գործընթացների սոցիալական էությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առօրեականության սոցիոլոգիան որպես գիտություն. առարկան և
գործառույթները: Թեմա 2` Առօրեականույւթյան ոցիոլոգիայի զարգացման
և կայացման հիմնական պատմական փուլերը: Թեմա 3` Հասարակությունը
որպես առօրեականության սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության օբյեկտ:
Թեմա 4` Մշակույթը որպես սոցիալական իմացության օբյեկտ: Մշակույթի
հիմնական
տարրերը:
Թեմա 5`Սոցիալական
կառուցվածքը
և
հասարակության սոցիալական շերտավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

1. կկարողանա վերլուծել միջանձնային, ներխմբային, միջխմբային,
կազմակերպական և բիզնես կոնֆլիկտներն ու դրանցում պատկերացնել
պրակտիկ կոնֆլիկտաբանի միջամտության ուղիները,
2. կտիրապետի կոնֆլիկտների վերլուծության տեխնիկական հնարներին և
բանակցությունների կազմակերպման, վարման և մասնակցության
հմտություններին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն Թեմա 2` Կոնֆլիկտաբանական մտածողություն,
աշխարհայցք և տրանսակտային
մոտեցում Թեմա 3` Կոնֆլիկտների վերլուծության հնարները.կոնֆլիկտներ
ի բանաձևեր Թեմա 4` Կոնֆլիկտների վերլուծության հնարները. կառուցվա
ծք և գործընթաց Թեմա 5` Միջանձնային
կոնֆլիկտներ. արդյունավետ հաղորդակցությանտեխնոլոգիաներ, ռացիոն
ալ վարք: Թեմա 6` Խմբային և ընտանեկան կոնֆլիկտներում
միջամտության հմտություններ: Թեմա 7` Կազմակերպական
կոնֆլիկտներ և կառավարմանկոնֆլիկտաբանական խորհրդատվություն:
Թեմա 8` Բիզնես
կոնֆլիկտներ.բանակցությունների և միջնորդության հմտություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 4 մ
իավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է թեստային
հարցեր: Միավորների քայլը 0, 5 է:

Եզրափակիչ քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Միգրացիայի և կոնֆլիկտների ուսումնասիրություններ¦

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/M04. Գործնական կոնֆլիկտաբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Փոխանցել գիտելիք կոնֆլիկտների վերլուծության, կառավարման,
կարգավորման և լուծման գործնական ընթացակարգերի և
կոնֆլիկտաբանական խորհրդատվության վերաբերյալ, ուսանողներին
մատուցվում են միջանձնային, ներխմբային, միջխմբային, կազմակերպ
ականև բիզնես կոնֆլիկտներում մասնագիտական միջամտության
հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.

2202/M04. Պատմությունների օգտագործումը հետազոտման և գնահատման
համար (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել որակական հետազոտությունների
նոր ձևին` պատմությունների օգտագործմանը հետազոտման և
գնահատման համար:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա պատմությունների` նարատիվների

1.

կիմանա մասնագիտական միջնորդությանը և ՎԱԼ այլ մեթոդներին
վերաբերող տեսական մոտեցումները, միջնորդության գործող
մոդելները, միջնորդության ամերիկյան և եվրոպական փորձը,
2. կհասկանա քաղաքացիական միջնորդության ինստիտոտւտի
ձևավորման, կայացման և զարգացման սոցիալ-մշակութային
հիմքերը, առկա օրենսդրական նախաձեռնությունների էությունը,
3. կկարողանա տիրապետել քաղաքացիական միջնորդության
նախաձեռնման,
կազմակերպման
և
վարման
կարգին,
սկզբունքներին, միջնորդի կոնկրետ հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ներածություն. կոնֆլիկտաբ. տարրական հասկացություններ:
Թեմա 2՝ Վեճերի լուծման այլընտրանքային մեթոդները: Թեմա 3՝
Մասնագիտական միջնորդության ինստիտուտի էությունը: Թեմա 4՝
Միջնորդական գործընթացի կողմնորոշման փուլը: Թեմա 5՝ Միջնորդի
հաղորդակցման հմտությունները: Թեմա 6՝ Միջնորդական գործընթացի
հիմնախնդիրների բացահայտման, կողմերի մոտեցումների հստակեցման
փուլը: Թեմա 7՝ Միջնորդական գործընթացի հիմնախնդիրների լուծման
փուլը: Թեմա 8՝ Միջնորդական գործընթացի համաձայնագրի կազմման
փուլը: Թեմա 9՝ Միջնորդական գործընթացի առանձնահատկությունները
ամուսնալուծության, համայնքային, էթնիկ և հանրային կառավարման
վեճերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

օգտագործման

ոլորտները և պատմությունների օգտագործման ռազմավարությունները,
2.

կհասկանա պատմությունների վալիդության մակարդակները և
վերլուծության կանոնները,
3. կկարողանա վերլուծել մասնավոր դեպքեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն` հետազոտման ենթակա պատմությունների
առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Պատմությունների` նարատիվների
օգտագործման ռազմավարությունները և կիրաrման ոլորտները: Թեմա 3`
Հետազոտման տրամաբանությունը և պատմությունների/նարատիվների
վերիֆիկացիան:
Թեմա
4`
Նարատիվների`
պատմությունների
օգտագործումը ծրագրերի գնահատման նպատակով: Թեմա
5`
Պատմությունների վերլուծության ընթացքը` մասնավոր դեպքերի
քննարկում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Եզրափակիչ քննություն

2202/M05. Քաղաքացիական միջնորդության գործընթացն ու
հմտությունները (3 կրեդիտ)

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին կոնֆլիկտներում
մասնագիտական միջնորդության գործընացի էությանն ու առանձնահատկություններին, փոխանցել ուսանողներին կոն ֆլիկտային իրավիճակներում
քաղաքացիական միջնորդության վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ և
գործնական հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.

2202/M05. Սոցիալական գործընկերություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու ոչ կառավարական կազմակերպությունները, դրանց զարգացման միտումները ՀՀ-ում,
ինչպես նաև միջազգային փորձը. <<Ոչ առևտրային իրավունքի միջազգային
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Ï³ñ·³íáñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, միաժամանակ
ցույց տալով դրանց
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ինչպես ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, այնպես էլ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
íñ³:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կիմանա տարածաշրջանային կոնֆլիկտաբանության հիմնական
հասկացություններն ու տեսությունները,
2. կհասկանա
տարբեր
տարածաշրջաններում
դրսևորվող
կոնֆլիկտային
գործընթացների ու հարաբերությունների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա
կիրառել
տարածաշրջանային
կոնֆլիկտների
հետազոտման գիտական մեթոդներ,
4. կտիրապետի
տարածաշրջանային
կոնֆլիկտների
ինստիտուցիոնալ
կանխարգելման ու կարգավորման եղանակների մասին գիտելիքին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Տարածաշրջանային և միջազգային կոնֆլիկտաբանության կայացման պատմությունն ու տեսությունը: Թեմա 3՝
Տարածաշրջանային կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները երկրորդ
համաշխարհային
պատերազմի
ավարտից
հետո:
Թեմա
4՝
Տարածաշրջանային կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները սառը
պատերազմի ավարտից հետո: Թեմա 5` Տարածաշրջանային կոնֆլիկտ.
էությունը եւ տիպաբանությունը: Թեմա 6` Տարածաշրջանային և
միջազգային կոնֆլիկտների զարգացման գործընթացը: Թեմա 7`
Տարածաշրջանային կոնֆլիկտների կանխարգելման ճանապարհները:
Թեմա 8` Միջնորդությունը և դրա գործառույթները տարածաշրջանային
կոնֆլիկտների կարգավորման գործում: Թեմա 9` Բանակցային
գործընթացը եւ տարածաշրջանային կոնֆլիկտների կարգավորումը: Թեմա
10` Միջազգային իրավունքի դերը տարածաշրջանային և միջազգային
կոնֆլիկտների կարգավորման գործում: Թեմա 11` Միջազգային
կազմակերպությունների դերը տարածաշրջանային կոնֆլիկտների ու
ճգնաժամերի կարգավորման գործում: Թեմա 12` Տարածաշրջանային
կոնֆլիկտները ժամանակակից գլոբալ զարգացման պայմաններում: Թեմա
13`
Տարածաշրջանային
կոնֆլիկտները
հետխորհրդային
աշխարհաքաղաքական տարածությունում: Թեմա 14` Կոնֆլիկտները
Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում: Թեմա 15`
Կոնֆլիկտները Կենտրոնական և Հարավ ան Ասիայում :
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

կենտրոնի>>
գործունեությունը,
սոցիալական
գործընկերության
զարգացումը խթանող օրենսդրական ակտերը: Ուսումնասիրվում է
իրականացվող սոցիալական քաղաքականության համաշխարհային
փորձը, միջազգային կազմակերպությունների ծրագերի իրականացման
գործընթացները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
և
կհասկանա
տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
և
ոչ
առևտրական
կազմակերպությունների
սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը,
2. կկարողանա
ներկայացնել
միջսեկտորային
պայմաններում
սոցիալական գործընկերության առաջարկ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սոցիալական գործընկերության առաջնային ուղղություններ:
Թեմա 2՝ Սոցիալական գործընկերության կանոնակարգ: Թեմա 3՝
Պետությունը սոցիալական գործընկերության համակարգում: Թեմա 4՝ Ոչ
առևտրային կազմակերպությունները սոցիալական գործընկերությունում:
Թեմա 5՝ Սոցիալական գործընկերության միջազգային փորձը, մոդելները:
Թեմա 6՝ Սոցիալական գործընկերության ֆինանսավորում, միջազգային
կազմակերպություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/M06. Տարածաշրջանային կոնֆլիկտներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց
Նպատակը.
- Արևելյ Դասընթացի նպատակն է Í³ÝáÃ³ցնել áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ¹ñë»õáñíáÕ
ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ áõ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

ինտեգրացիա և դեզինտեգրացիա, ռեգիոնալացում, դաշինքների ստեղծում
և ուժի վերաբաշխում և այլն: Թեմա 5` Ուժի կիրառման
առանձնահատկությունները և դերակատարումը միջազգային հարաբերություններում: Թեմա 6` Ուժի փոխակերպման գործընթացը արդի
պետությունների փոխհարաբերություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր /ռեֆերատ/ աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման
գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն
արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2202/M06. Ուժը միջազգային քաղաքականության մեջ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով
դասընթաց

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում
է
3
հարց,
յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ
ժամանակակից
կոնֆլիկտների
մասին
արդի
միջազգային
հարաբերությունների պայմաններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
արդի
միջազգային
գործընթացների
տեսակները,
իրականացման մեխանիզմները, սուբյեկտների առանձնահատկությունները,
ուղեկցող շահերը,
2. կհասկանա արդի միջազգային գործընթացների սուբյեկտների միջև
առկա կոնֆլիկտների պատճառները, շահերի անհամատեղելիության
հանգուցակետերը,
3. կկարողանա
վերլուծել
արդի
միջազգային
գործընթացների
պայմաններում կոնֆլիկտների հնարավոր հետևանքները և հաղթահարման
ուղիները, 4. կիմանա ուժի կիրառման առանձնահատկությունները և
դերակատարումը
տարբեր
տիպի,
մասնավորապես՝
զինված
հակամարտությունների պայմաններում, 5. կիմանա ուժի փոխակերպման
գործընթացը
արդի
պետությունների
փոխհարաբերություններում՝
գիտատեխնիկական և պետաիրավական զարգացումների համատեքստում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային հարաբերությունների սոցիոլոգիայի օբյեկտը,
առարկան, նպատակները և խնդիրները, մեթոդաբանական հենքը: Թեմա 2`
Միջազգային հարաբերությունների հիմնական տեսությունները: Թեմա 3`
Միջազգային հարաբերությունների հիմնական մասնակիցները և դրանց
փոխակերպումը
արդի
պայմաններում:
Թեմա 4` Միջազգային
հարաբերությունների ժամանակակից գործընթացները. գլոբալիզացիա,
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ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
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60

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 1.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
125001

Ազգանուն անուն հայրանուն
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

1-ին կիսամյակ
Աշնանային կիսամյակ, 2008 թ.
Թվանիշ
1401/B01
170X/B01
160X/B01
1106/B01
XX0X/B01
0X0X/B01
0X0X/B01

0001/B01
XXX/ BXX
XXX/ BXX
XXX/ BXX

Դասընթացի անվանումը
Հայոց լեզու և գրականություն-1
Ռուսաց լեզու-1
Օտար լեզու-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Համակարգչից օգտվելու
հմտություններ
Մաթեմատիկայի հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության
հիմունքնե
ր
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-1
Դասընթաց-2
Դասընթաց-3

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
2
4
4
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

Թվային միավորներ
-

2
2

Ստ.
Ստ.

-

4
4
4

Ստ.
Լավ
Լավ
Լավ

17
16
16

Վարկանիշային միավորներ

12

196

Կիսամյակային
ՄՈԳ

16.33

Ընդհանրացված արդյունքները 2008 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

12

196

Ամփոփիչ ՄՈԳ

16.33

2-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ
170X/B02
160X/B02
0001/B01
1401/B02
1106/B02
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Ռուսաց լեզու-2
Օտար լեզու-2
Ֆիզդաստիարակություն
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Դասընթաց-4
Դասընթաց-5
Դասընթաց-6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

22

Կրեդիտ
4
4
2
2
6
6
6

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Լավ
Գեր.
Բավ.
Լավ
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

358

Թվային միավորներ
16
19
12
16
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

16.27

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային
միավորներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ
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34

554

16.29

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
125001

Ազգանուն անուն հայրանուն
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

3-րդ կիսամյակ
Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ
1107/B01
0001/B01
XX0X/B03
130X/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Մշակութաբանություն
Ֆիզդաստիարակություն
Օտար լեզու-3
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Դասընթաց-7
Դասընթաց-8
Դասընթաց-9
Դասընթաց-10

Գումարային կրեդիտներ

Գնահատված
կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
2
4
4
5
6
6
3

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Գեր.
Լավ
Բավ.
Բավ.
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

28

416

Թվային միավորներ
19
15
11
8
20
19
Կիսամյակային ՄՈԳ

14.86

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

90

Վարկանիշային
միավորներ

62

970

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.65

4-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Թվանիշ
1901/B01
0001/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Իրավագիտություն
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-11
Դասընթաց-12
Դասընթաց-13
Դասընթաց-14
Դասընթաց-15

Կրեդիտ
2
5
5
6
6
6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

28

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

455

Թվային միավորներ
9
16
17
18
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

16.25

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

90

Վարկանիշային
միավորներ

1425

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.83
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական Համար
125001

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Ազգանուն անուն հայրանուն
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Անձնական համար
125001

Ազգանուն անուն հայրանուն
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

5-րդ կիսամյակ

7-րդ կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2011 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
0002/B01 Քաղաքացիական պաշտպանություն
0002/B02 Արտակ. իրավիճ. բնակչութ. առաջին
բուժօգնություն
XXX/BXX Դասընթաց-16
XXX/BXX Դասընթաց-17
XXX/BXX Դասընթաց-18
XXX/BXX Դասընթաց-19
XXX/BXX Դասընթաց-20
Գումարային կրեդիտներ

30

Գնահատված
կրեդիտներ

Կրեդիտ
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.

5
5
5
5
6

Բավ.
Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.

Թվային միավորներ
-

Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

10
20
18
17
16

Վարկանիշային միավորներ

421

Կիսամյակային ՄՈԳ

30

16.19

150

116

1846

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Թվային միավորներ
13
14
12
16
17
18
19
Կիսամյակային
ՄՈԳ

Վարկանիշային միավորներ

30

482

16.07

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. աշնանային կիսամյակից հետո

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Վարկանիշային
միավորներ

Կրեդիտ
4
4
2
5
5
5
5

Գնահատված
կրեդիտներ

Գումարային կրեդիտներ

26

Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց-26
Դասընթաց-27
Կուրսային աշխատանք-27
Դասընթաց-28
Դասընթաց-29
Դասընթաց-30
Դասընթաց-31

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

210
15.91

Վարկանիշային
միավորներ

172

Ամփոփիչ ՄՈԳ

2724

15.84

8-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2012 թ.

6-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.
Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Պրակտիկա
Դասընթաց-21
Դասընթաց-22
Դասընթաց-23
Դասընթաց-24
Դասընթաց-25
Կուրսային աշխատանք-25

Կրեդիտ
4
5
5
5
5
4
2

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

26

Գնահատական
Ստ.
Բավ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

396

Թվային միավորներ
11
12
16
17
19
20

180

142

Վարկանիշային
միավորներ

2242

Դասընթացի անվանումը

XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXXX/BXX

Դասընթաց-32
Դասընթաց-33
Դասընթաց-34
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

XXXX/BXX

Կրեդիտ

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Գնահատական

4
5
5
4

Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Թվային
միավորներ
15
16
20
20

12

Լավ

17

Վարկանիշային միավորներ

30

524

Կիսամյակային ՄՈԳ

17.47

Ընդհանրացված արդյունքները 2012 թ. գարնանային կիսամյակից հետո

Կիսամյակային ՄՈԳ

15.23

Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Թվանիշ

240
Ամփոփիչ ՄՈԳ

Վարկանիշայի
ն
միավորներ

202

Ամփոփիչ ՄՈԳ

3248

16,08

²Ù÷á÷Çã ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ

15.79

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

240

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

202

3248

Արդյունարար ՄՈԳ

16.08

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`
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Ֆակուլտետի դեկան`

Պրոռեկտոր`

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 2.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
146201

Ազգանուն անուն հայրանուն
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

Անձնական համար
146201

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
1002/M01 Տեղեկատ. տեխն. մասնագիտ.
հետազոտություններում
1001/M01 Մասնագիտության արդիական
հիմնախնդիրները
XXX /MXX Դասընթաց -1
XXX /MXX Դասընթաց - 2
XXX /MXX Դասընթաց - 3
XXX /MXX Դասընթաց - 4
XXX /MXX Դասընթաց - 5
XXX /MXX Դասընթաց - 6
XXX /MXX Դասընթաց - 7
XXX/RXX Գիտական սեմինար
Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
3

Գնահատական
Լավ

Թվային միավորներ
16

3

Գեր.

18

3
3
3
3
3
3
3
3

Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Ստ.

18
17
17
18
18
19
18
-

Վարկանիշային միավորներ

27

477

Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Լրացված
գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

27

477

33

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

27

21

3
3

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Բավ.
Լավ
Ստ.
Ստ.

Վարկանիշային միավորներ

318

90

57

48

Վարկանիշային
միավորներ

795

Վարկանիշային միավորներ

Թվային միավորներ
19
15
19
15
18
17
Կիսամյակային ՄՈԳ

417

17.38

Վարկանիշային
միավորներ

72

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1212

16.83

4-րդ կիսամյակ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.
Թվանիշ
Դասընթացի անվանումը

17.67

XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX

Թվային միավորներ
17
17
12
16
12
16
-

XXXX/RXX

Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժական
պրակտիկա
Մագիստր. ատենախոսություն

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ

Գնահատական

3
9
3
3

Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

-

Գեր.

12

Վարկանիշային միավորներ

12

Թվային
միավորներ
-

18
Կիսամյակային ՄՈԳ

18.00

216

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

Կիսամյակային ՄՈԳ

Վարկանիշայի
ն
միավորներ

84

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1428

17.00

Ամփոփիչ արդյունքներ

15.14

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Գնահատական
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Ստ.
Ստ.

24

Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

17.67

Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Կրեդիտ
3
3
3
6

Գնահատված
կրեդիտներ

Կրեդիտ
3
3
3
6
3
6
3
6

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո

Կիսամյակային
ՄՈԳ

2 –րդ կիսամյակ

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 8
Դասընթաց - 9
Դասընթաց - 10
Դասընթաց - 11
Դասընթաց - 12
Դասընթաց - 13
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 14
Դասընթաց - 15
Դասընթաց - 16
Դասընթաց - 17
Դասընթաց - 18
Դասընթաց - 19
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո

Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

3-րդ կիսամյակ

1-ին կիսամյակ

Լրացված
գումարային կրեդիտներ

Ազգանուն անուն հայրանուն
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ
Ամփոփիչ ՄՈԳ

120

16.56

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

84

1428

Արդյունարար ՄՈԳ

17.00

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`
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Ֆակուլտետի դեկան`

Պրոռեկտոր`

Հավելված 3.

Ընդհանուր դասընթացներ (6 կրեդիտ)

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
ՄԱՍ Ա.

Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասն. հետազ.

3

Ա

Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդ.

3

Ա

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ (48 կրեդիտ)

Մասնագիտություն՝ «________________________________________________________________»

________________________________________________________________________ Ֆակուլտետ
Ուսանող
Ընդունվել է մագիստրատուրա

_____________________________________
ազգանուն

_____________________________________________

§ ¦________________________ 201__ թ.

անուն, հայրանուն

Նախորդ որակավորում

Շնորհված նախորդ որակավորումը

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

_____________________________________

մասնագիտացումը

_____________________________________
§ ¦_____________________ 201__ թ.

ավարտած բուհը

Մագիստրոսական

§Շնորհված է մագիստրոսի որակավորում¦

Կամընտրական դասընթացներ (18 կրեդիտ)

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

§ ¦_________________________ 201__ թ.

մասնագիտացումը

«Ուսանողի ուսումնառության անհատական ծրագիրը ստուգված է»
Ուսումնական խորհրդատու՝

Ծրագրի ղեկավար՝

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (48 կրեդիտ)
ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

________________________
ստորագրություն

_________________________
ստորագրություն

§ ¦ ________________________ 201__ թ.

Դասընթաց / մոդուլ

§ ¦________________________ 201__ թ.

կրեդիտը/
գնահատականը

բացթողում/
ավելացում*

կիսամյակը/
տարեթիվը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (72 կրեդիտ)

12

Ա/Գ

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

Ա/Գ

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

Գ

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն (լրացնել թեման)

3
12

Գ
Գ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝ 120 կրեդիտ

Լրացական դասընթացներ (0 կրեդիտ)
Անգլերեն լեզու

Գիտական սեմինար

Ուսանող՝
0

_________________________

Ա
ստորագրություն

§ ¦ _______________________ 201__ թ.

Ծանոթություն. * - Դասընթացի բացթողման/ավելացման հաստատված ձևաթերթի պատճենը կցել
սույն անհատական ծրագրին։
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ՄԱՍ Բ
Թվանիշ
Դասընթաց / մոդուլ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Լրացական դասընթացներ
Անգլերեն լեզու

Կրեդիտ
72
0

I

0

0

Կիսամյակ
II
III

Հավելված 4.

IV

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
(լրացվում է միայն անհրաժեշտության դեպքում)
Ֆակուլտետ` _______________________________________________________________________

Ընդհանուր դասընթացներ
Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասնագ. հետազոտ.
Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդիրները

6
3
3

Ուսանող
3
3

Մագիստրոսի ծրագրի անվանումը

_____________________________________
_____________________________________________

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ

_____________________________________

ազգանուն

մասնագիտացումը

_____________________________________

անուն, հայրանուն

48

«Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունը հաստատված է»
Ուսումնական խորհրդատու`
ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում
________________________
ստորագրություն
§ ¦ ________________________ 201__ թ.

Կրթական մոդուլի թվանիշը և անվանումը

Կամընտրական դասընթացներ

18

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

48

Գիտական սեմինար

12

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն

3
12

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ `

Ընդամենը
3

3

3

3

3

6

9
3
3
12

Ուսանող՝

Ծրագրի ղեկավար՝
ազգանուն, անուն , գիտ. աստ., կոչում
_________________________
ստորագրություն
§ ¦_______________________ 201__ թ.

կրեդիտը

բացթողում/

կիսամյակը/

ավելացում

տարեթիվը

կրեդիտ
_________________________
ստորագրություն

§ ¦_______________________ 201__ թ.

120
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Հավելված 5.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության

Թիվ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝

1

Ներկայացման
որակը

6

2

Ձևակերպման
որակը
Կատարման
ինքնուրույնության
աստիճանը

6

Արդիականությունը
/նորույթը

2

Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________
Մասնագիտություն, խումբ __________________________________________________________________
Ավարտական աշխատանքի թեման
____________________________________________________________________

3

_____________________________________________________________________________________________

4

Ավարտական աշխատանքի
ղեկավար_________________________________________________________________

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Որակական
չափանիշը

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

6

(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝
Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________

Գումարային
միավորը

Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________

Գնահատականը

0...7
§անբավարար¦

8...12
§բավարար¦

13...17
§լավ¦

18...20
§գերազանց¦

Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ավարտական աշխատանքի գնահատման արդյունքներն
ըստ սահմանված որակական չափանիշների

Թիվ

Հանձնաժողովի անդամներ
(ազգանուն, անուն)

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1

2

3

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝
Ստորագրու-

1) Բակալավրի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

թյուն

4

1

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

2
3
4

Հանձնաժողովի նախագահ ________________________

5

ստորագրություն

6
§ ¦ _______________ 201 __ թ.

7
Գնահատման միջին միավորը
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Հավելված 6.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Թիվ

Որակական
չափանիշը

1

Արդիականությունը
/նորույթը

6

2

Ինքնուրույնության
աստիճանը

6

Մասնագիտություն, խումբ __________________________________________________________________

3

Ձևակերպման
որակը

4

Ատենախոսության թեման ____________________________________________________________________

4

Ներկայացման
որակը

4

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝
Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

Գիտական ղեկավար _________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի
Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝
Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________

Գումարային
միավորը

Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________

Գնահատականը

0...7
§անբավարար¦

8...12
§բավարար¦

13...17
§լավ¦

18...20
§գերազանց¦

Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ատենախոսության գնահատման արդյունքներն ըստ
սահմանված որակական չափանիշների
Թիվ

Հանձնաժողովի անդամը
(ազգանուն, անուն)

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1

2

3

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝
2) Մագիստրոսի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Ստորագրություն

4

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

1
2
3

Հանձնաժողովի նախագահ՝ ________________________

4

ստորագրություն

5
6

§ ¦ _______________

7
Գնահատման միջին միավորը
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