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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 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:
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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 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

1. ԵՊՀ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ և ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ

2. ՀՀ ԿԳՆ. ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հաստատված է
ԵՊՀ գիտական խորհրդի
2017 թ. մայիսի 4-ի թիվ 7 նիստում

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԵՎ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում (այսուհետև`
ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների
ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները և այլն։
1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան:

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսումնական
բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համարժեք է 60 ECTS
կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS
կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն)
ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության
առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի կրթական
ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար
սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային
պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ
քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է
հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ
ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտությունների
ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի պետական
համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու
կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախատեսվում է
առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ քննությունների թիվը
չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է
ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի:
1
Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ), կարող են իրականացվել նաև այլ
գրաֆիկով։
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2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց սանդղակով՝

համաձայն

ԵՊՀ-ում

ավարտական

աշխատանքի

և

մագիստրոսական

թեզի

պատրաստման և գնահատման կարգերի:

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը
3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման
բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասախոսների
և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շարունակական
բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված
անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և
գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար սահմանված
կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման
վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
3.1.3. Ելնելով

կրթական

(ուսումնական

ծրագրի

մոդուլների)

ուսումնական

պլանով

աշխատածավալից,

նախատեսված

պարապմունքի

ձևից,

դասընթացների
դասավանդման

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման
ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:

3.2. Դասընթացների գնահատումը
3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ ելնելով
դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող
կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր կամ
բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։
3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից

(ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած

արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով
անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
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բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել առավելագույնը 10
միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար.
Գարդ. = ∑Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

5

5

10

20

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական

նյութի

յուրացման

աստիճանը

որոշող

2

ընթացիկ

քննությունների

արդյունքներով։
3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած
արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի
ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման
նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.), որոնցից
յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր,
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է
որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար.
Գարդ.= ∑Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է համաձայն

Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված
հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը

Քընթ 1

Քընթ 2

Գարդ.

Առավելագույն միավորը

10

10

20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար:
3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի
մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ
քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե
կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:
3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափակիչ

գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական դասընթաց2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5։ Առաջադրանքների
գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով։
3
Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը։
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ները:
3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցամասի
դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկացնում է
գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման
մեթոդների ու չափանիշների մասին։
3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաստատում է
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառության
կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 6÷7-րդ և 11÷12րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում):
3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյակային
քննաշրջաններում` 18÷20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 13÷16-րդ
շաբաթներում:
3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սքանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության
տեղեկագիրը դասախոսը սքանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ
քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած
դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության
դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին,
անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին:
3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի
տետրերում:

Ուսանողը

և

դասախոսը

պետք

է

պահպանեն

քննական

տետրում

ներկայացված պահանջները։
3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրաքանչյուր
նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ
գնահատումով

դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ

քննությունները հանձնելուց

հետո,

եթե

ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ
դասընթացի

եզրափակիչ

քննությանը,

հետևաբար

նաև

լուծարքային

շրջանին

չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում կատարվում
է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» նշումը:
3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապատասխան
հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի թույլտվությամբ:
3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար ձևով
կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:

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

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար

Գնահատականը

միավորը
18-20

«Գերազանց»

13-17

«Լավ»

8-12

«Բավարար»

0-7

«Անբավարար»

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցուցանիշներն
ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում գրանցելու նպատակով
յուրաքանչյուր

ուսանողի

համար

լրացվում

է

ակադեմիական

տեղեկագիր,

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։
3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանցվում և
կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։
3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու
համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են
տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական
ցուցանիշները`
− գումարային կրեդիտներ,
− գնահատված կրեդիտներ,
− վարկանիշային միավորներ,
− միջին որակական գնահատական։
3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու
նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։
3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է թվային
միավորներով.
¶Î =

∑ Îñ»¹Çï

։
i

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դասընթացների
(մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների արտադրյալների
գումարն է.
ìØ = ∑ Îñ»¹Çï i ×¶ ³ñ¹ i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխանաբար
12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
3.5.7. 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 հնարավորից:
15

3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշվարկված
առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի
համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը
4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ
դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։

4.2.Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քնննություններից որևէ մեկին
չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):

4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի
ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և այդ
ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն
քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։
4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել է
համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ
դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն (8
միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն ընթացիկներից ստացած
միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում
նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:
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4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում ընթացիկ
քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը)
և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից վաստակել
է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝
Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ
քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե
ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը,
բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր
միավորը:
4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվազագույն
միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում պետք է
վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր:
4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, եթե
առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12-ը, ապա
համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների) կարող է առարկայական պարտքերը մարել
մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ
կամ կրկնելով այդ առարկաների դասընթացները:
4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում
թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի
գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միավորի
դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
4.12. Քննաշրջանից
անբավարար

և

պարտքերի

մարման

առաջադիմություն

յուրաքանչյուր

ունեցող

շրջանից

ուսանողների`

հետո

ակադեմիական

համալսարանից

հեռացման

վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատարողականը
ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն
ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսարանից
ակադեմիական

անբավարար

առաջադիմության

պատճառով:

Հեռացված

ուսանողը

վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված թեմայով
մագիստրոսական թեզը:

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1.

Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահվող
հիմնական փաստաթղթերից է:

5.2.

Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը (բնօրինակ),
ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական
քննությունների

դեպքում՝

համապատասխան

հիմքերը,

ընդհանուր

մրցույթից

դուրս

ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում
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դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆակուլտետային
բոլոր հրամանները,
- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը
համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա
ընթացքում:
5.3.

Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի կողմից
ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4
չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է
ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի
ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի վճարման
կտրոնները,
- ուսանողին

վերաբերող

դիմումները,

գրությունները

և

համալսարանական

ու

ֆա-

կուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ ներառյալ
ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները և
ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական
էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի
անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի
համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը
6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների

տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. 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) առաջարկվող

կրթական

ծրագրերը,

ուսումնական

գործընթացի

ժամանակացույցը

և

«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կարգ»-ը,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
− ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը,
քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
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− առանձին

դասընթացի

նկարագրությունը`

դասընթացի

անվանումը

և

նույնացման

թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ
շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի
նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական մասնագիտական և
ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի
համառոտագիրը

(հակիրճ

բովանդակությունը/թեմաները),

դասավանդման,

ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը
7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի
որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող
են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը:
7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող
ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն
ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և
հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի
սպասարկման և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը
ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված
ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը,
տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը,
առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և
սեմինարներ:
7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ
էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը
8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական
(ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն) և մասնագիտական
(արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական, մանկավարժական), իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական
պրակտիկա:
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8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի
ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնագիտական հմտությունները:
8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատասխան կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության
կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան
մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի,
կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի
ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում
ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական
գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտիկայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված»
նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է
առաջադրանքները:

9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը
9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված

է դասընթացի կամ դասընթացների

խմբի ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի
առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համապատասխան գրականության ցանկը:
9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն է
ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:
9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնաժողովում:
9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը
գնահատվում է անբավարար:
9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը
գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:
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10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն ընտրում է երեքը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են
մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և
արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վարչություն:
10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող
ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ
չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրականացումը,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ սահմանված նորմերի:

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով
հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու
նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային
շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի
մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին
այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի
մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:

12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու

նպատակով

նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու դասախոսներ
են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի համար
նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
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12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողների ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին առնչվող
կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապահական, ԵՊՀ ուսանողական
նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայմաններին,
վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի
շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը լսում և
գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները:

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1. Ուսանողն իրավունք ունի`
− սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շարունակելու
մասնագիտական կրթությունը,
− սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները ԵՊՀ-ում,
− մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
− բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ
սահմանված կարգի,
− հիմնական

մասնագիտական

ուսուցումը

համատեղելու

երկրորդ

մասնագիտական

(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան,
− օգտվելու

ԵՊՀ

ուսումնական,

գրադարանից,
գիտական,

լաբորատորիաներից,

բուժական,

տեղեկատվական

մարզական,

պահոցներից,

առողջարանային,

ուսումնա-

արտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից,
− ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
− լիազորված

մարմնի

ակադեմիական

սահմանած

արձակուրդ՝

կարգով,

մինչև

մեկ

անհրաժեշտության
տարի

ժամկետով,

դեպքում,

ստանալու

բացառությամբ

ՀՀ

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
− սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պետությունների
բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
− միջբուհական

փոխանակման

և/կամ

ակադեմիական

շարժունության

ծրագրերի

շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու
այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
− ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ
ժամանակահատվածի համար,
− ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրոպական
նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
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13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
− ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
− կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
− հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
− սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,
− վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման
վարձավճարը,
− հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
− կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ ակտերով
սահմանված ուսանողի պարտականությունները:
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ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Հ ա ս տ ա տ վ ա ծ է՝
Հայաստանի Հանրապետության
կրթության և գիտության նախարարի
2007 թ. հունիսի 19-ի N 588-Ա/Ք հրամանով

ԲՈՒՀՈՒՄ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՕՐԻՆԱԿԵԼԻ ԿԱՐԳ

Երևան 2007
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36

Կարգի նպատակը
Բուհում ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգի4
նպատակը այս ասպարեզում ՀՀ բուհերի համար միասնական կանոնակարգային և կազմակերպական
հենքի ձևավորումն է։

Կարգի խնդիրները
 Կրեդիտային համակարգի համար սահմանել միասնական չափորոշիչներ (սահմանումներ, նորմեր)`
համահունչ ECTS համաեվրոպական կրեդիտային համակարգի պահանջներին, որոնք պետք է
միասնական լինեն ՀՀ բուհական համակարգի համար։
 Սահմանել կրեդիտային համակարգում կիրառվող առանձին գործառույթները, ընթացակարգերը և
գործընթացները, դրանց բնութագրիչները և իրականացման հնարավոր (պրակտիկայում հաջող
կիրառություն գտած) լուծումները և մոտեցումները։
 Տալ ավանդական կրթական համակարգից ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնելու
հիմնադրույթները։
 Բուհերին տրամադրել ուղեցույցներ կրեդիտային համակարգով ուսուցման իրենց սեփական
կարգերը մշակելու համար` ելնելով առանձին բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական
գործառույթների կիրարկման ամբողջականությունից։

4

Այսուհետ կարգ:
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1. Ներածություն
1. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգը ներդրվում է 2007/2008
ուստարվանից, կրթական կրեդիտների` որպես ուսումնական ծրագրերի պարտադիր տարր
ներմուծմամբ և ուսանողների ակադեմիական տեղեկագրերում դրանց պարտադիր նշումով։
2. ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային համակարգի ամբողջական (փոխանցման և
կուտակման) կիրարկումը պարտադիր է` սկսած 2010/2011 ուստարվանից։
3. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ազգային համակարգը որպես հիմք է ընդունում
համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգը, որի հիմնական կանոնները գործում են նաև
ազգային

կրեդիտային համակարգում`

գործառույթների

և

ընթացակարգերի

իրականացման

միասնական հենք և ուղեցույցներ տրամադրելով այն կիրարկող բուհերին։
4. Ազգային մակարդակում կրեդիտային համակարգի իրականացման միասնականություն ապահովելու
նպատակով ԿԳՆ5-ն պարբերաբար նորացնում է համակարգը` ներառելով նոր սահմանումներ,
նորմատիվներ, ուղեցույցներ և գործիքակազմ։ Այդ համատեքստում յուրաքանչյուր բուհ ինքնուրույն է
իր կրթական ծրագրերում կրեդիտային համակարգի կիրարկման հարցերում։
5. Սույն օրինակելի կարգի հիման վրա բուհի կողմից ստեղծված կրեդիտային համակարգով ուսուցման
կազմակերպման կարգը հաստատվում է բուհի գիտական խորհրդի կողմից։

2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական դրույթները
Համաեվրոպական ECTS կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները
ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և չեն կարող ձևափոխվել բուհերի
կողմից։
1.

Կարողությունը

գիտելիքի,

ընկալման,

ունակությունների

և

հմտությունների

դինամիկ

համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։ Այն կարող է լինել
մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր (անկախ
բնագավառից)։
2.

Կրթական արդյունքը այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողը
ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը զուգակցվում է համապատասխան գնահատման
չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատել դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի
ձեռքբերման մասին։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են
կրեդիտի շնորհման պահանջները։

3.

Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն
մասն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է`
դրանով սահմանված կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ թե առանձին մասերով։

4.

ECTS Կրեդիտը Դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային արդյունքները ձեռք
բերելու համար ուսանողից պահանջվող ժամաքանակով արտահայտված ուսումնական բեռնվածքի
չափման պայմանական միավոր է, որը տրվում է ուսանողին նախանշված կրթական արդյունքների
դրական գնահատումից հետո։

5.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
−

ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի լսարանային,
արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները,

5

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն:
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այդ

թվում`

մասնակցությունը

պարապմունքներին,
ավարտական

լաբորատոր

աշխատանքների

դասախոսություններին,
աշխատանքներին
կատարումը,

և

սեմինար

և

պրակտիկաներին,

քննություններին

գործնական
կուրսային

և

նախապատրաստվելը

և

հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
−

կրեդիտը չափում է միայն ուսանողի ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ
կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը, մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի
կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),

−

կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված կրթական արդյունքի
գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական
մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների
կամ թվանշանների) հետ միասին,

−

ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության (դասավանդման)
աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության)
ծավալը,

−

կրեդիտը չի փոխարինում թվանշաններով ուսանողի գնահատմանը, իսկ ուսանողի վաստակած

−

կրեդիտը չի չափում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է գնահատականներով։

կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով,
Կրեդիտային և գնահատման համակարգերի միջև փոխադարձ ներգործության որևէ կապ չկա։
6.

Կրեդիտային

համակարգը

ուսումնական

գործընթացի

կազմակերպման,

ակադեմիական

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

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS 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 (ԵԲԿՏ) ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների արժևորման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ տեղափոխումը դյուրացնելու համար։

8.

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգի 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

համառոտագրերը,

նախապայմանները և հատկացված կրեդիտները, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
պետք է նախապես հրապարակվեն (տպագրվեն կամ տեղադրվեն բուհի կայքում),
−

հավատարմագրված

բուհերում

և/կամ

կրթական

ծրագրերում

ստացված

կրեդիտները

սկզբունքորեն փոխանցելի են բուհերի և կրթական ծրագրերի միջև, եթե դրանց կրթական
արդյունքները համարժեք են,
−

եթե կրեդիտների փոխանցման գործընթացում ներգրավված բուհերը այդ մասին կնքել են ECTS-ի
պահանջներին համապատասխանող եռակողմ (ուսանող, առաքող և ընդունող բուհեր) կրթական
համաձայնագիր, ապա այն ունի իրավական ուժ։
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3. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
1.

Ուսուցման կրեդիտային համակարգին անցնող բուհերը պետք է իրականացնեն համապատասխան
ծրագրային և կազմակերպական վերափոխումներ, որոնց մասշտաբները պայմանավորված են
բուհում կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթների ներդրման ամբողջականութունից։

2.

Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա)

կրեդիտների

փոխանցում,

ինչը

ենթադրում

է

ուսումնական

ծրագրի

բոլոր

բաղկացուցիչների աշխատածավալների կրեդիտների օգնությամբ արժևորում և այդ
կրեդիտների փոխանցման հնարավորություն,
բ) կրեդիտների կուտակում, ինչը ուսանողին տալիս է դասախոսի, դասընթացների և դրանց
յուրացման կիսամյակների ընտրության, ինչպես նաև ուսումնառության ինտենսիվության
կարգավորման հնարավորություն և ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական
կուտակման գործընթացի առկայություն։
Այս գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և ուղեկցվում համապատասխան
ընթացակարգերով։

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.

3.
−

մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական
մոդուլներ,

կուրսային

և

ավարտական

աշխատանքներ,

պրակտիկաներ

և

այլն)

աշխատածավալներն արտահայտված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունն
(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.

4.
−

ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է ինչպես պարտադիր, այնպես էլ ընտրովի դասընթացներից,
որոնց

յուրացման

հաջորդականությունը

սահմանափակվում

է

միայն

դասընթացների

նախապայմաններով,
−

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

−

ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,

−

դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում ուսանողի
կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` կախված դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և/կամ դասախոսի նախապատվությունից,

−

ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար նաև ուսումնառության
ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն6։

5.

Կրեդիտների փոխանցման գործառույթը պահանջում է միայն ծրագրային վերափոխումներ, իսկ
կրեդիտների կուտակման գործառույթը` նաև ուսման կազմակերպման գործընթացի
համապատասխան վերակառուցում` պահանջվող ընթացակարգերի ապահովման նպատակով։

6.

6

2007/08 ուս.տ-ից կրեդիտային համակարգը ՀՀ բուհերի բակալավրի կրթական ծրագրերում կարող է
ներդրվել միայն փոխանցման գործառույթի մասով (առանց 3-րդ կետի II մասի), իսկ մագիստրոսի
կրթական ծրագրերում` նաև կուտակման գործառույթով (առանց 4-րդ կետի V մասի)։

Ենթադրում է համապատասխան օրենսդրական դաշտի առկայություն։
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4. Կրեդիտային համակարգի հիմնական նորմերը ՀՀ բուհական համակարգում
4.1. Տարեկան աշխատածավալը և ուսումնական բեռնվածությունը
1.

ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում բոլոր կրթական աստիճաններում առկա ուսուցմամբ
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
ուսումնական

տևողությունը 40 շաբաթ է, որից առնվազն 32-ը տրամադրվում է

պարապմունքներին։

Ուսումնական

գործընթացը

կազմակերպվում

է

2

կիսամյակներով` աշնանային և գարնանային։
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
23-30 ժամ7, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 15-22 ժամ։

6.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ
ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60
կրեդիտ։

7.

Բացառիկ

դեպքերում,

ուսման

բարձր

առաջադիմություն

ցուցաբերած

ուսանողը

համապատասխան թույլտվության դեպքում կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական
բեռնվածություն։

4.2. Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է մոդուլով
սահմանված

կրթական

արդյունքին

հասնելու

համար

միջին

ուսանողից

պահանջվող

աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից8։
2.

Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև չկա միարժեք կապ։
Կրեդիտների թիվը կախված է նաև պարապմունքների ձևից (դասախոսություն, սեմինար,
գործնական կամ լաբորատոր պարապմունք և այլն), դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդներից և այլն։

3.

Դասընթացը մշակող ուսումնական ստորաբաժանումը այնպես է պլանավորում ուսանողի
ուսումնական

աշխատանքը,

որ

դրա

կատարման

համար

պահանջվող

ժամաքանակը

համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
4.

Կրթական մոդուլին հատկացվող կրեդիտները պետք է ունենան ամբողջական արժեքներ`
ուսումնական ծրագրի մանրատվածության վտանգից խուսափելու և դասընթացների ընտրությունը
(այդ թվում նաև այլ կրթական ծրագրերից) դյուրացնելու նպատակով։

7
8

Առանց ֆիզդաստիրակության պարապմունքների։
Տե´ս «Ուսումնական ծրագրի (պլանի) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական մոդուլներին կրեդիտների հատկացման
մեթոդական ուղեցույցը»։
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5.

Ուսանողի

կողմից

կարողությունների

ծրագրի
ձեռքբերումը

ընդհանուր

կրթական

հաստատվում

է

արդյունքներին

ավարտական

համապատասխան

աշխատանքի

(նախագիծ,

ատենախոսություն և այլն) կատարումով և պաշտպանությամբ կամ ծրագրի ավարտից հետո
կազմակերպվող

ավարտական

(պետական)

քննությամբ,

որը

չի

կրկնում

կիսամյակային

քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

4.3. Կրթական ծրագրերի աշխատածավալները
1.

Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ բժշկական
մասնագիտությունների համար` 300 կրեդիտ։

2.

Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 60-120 կրեդիտ է, իսկ

3.

Բոլոր երեք աստիճանների կրթական ծրագրերում9 ներառված դասընթացները կամ կրթական

բժշկական մասնագիտությունների համար` 180 կրեդիտ։
մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։

4.4. Գնահատման համակարգը
1.

Ուսանողների գիտելիքների գնահատման համակարգը պետք է ունենա գնահատման և նշագրման
հստակ և հրապարակված չափանիշներ։

2.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա առանց դժվարության
հաշվարկելու կիսամյակի և ուսումնառության ողջ շրջանի ընթացքում ուսանողի վաստակած
վարկանիշային

միավորները10`

միևնույն

ծրագրում

ընդգրկված

տարբեր

ուսումնական

բեռնվածություն ունեցող ուսանողների առաջադիմությունները համեմատելու համար։
3.

Օգտագործվող գնահատման սանդղակը պետք է հնարավորություն տա հաշվարկելու ուսանողի
միջին

որակական

գնահատականը

կիսամյակի

և

ուսումնառության

ցանկացած

ժամանակահատվածի համար` ուսանողի բացարձակ առաջադիմության չափման համար։
4.

Գնահատումները կարող են կատարվել ինչպես թվային կամ տառային նշագրումով տարբերակված

5.

Գնահատման եղանակից և գնահատականների նշագրման ձևից (ստուգարք կամ տարբերակված

գնահատականներով, այնպես էլ «ստուգված/ չստուգված» սկզբունքով։
գնահատում) անկախ բոլոր տեսակի գնահատումներն իրականացվում են ուսումնական
պարապմունքների

ավարտից

հետո`

առանձին

քննաշրջաններում

կազմակերպվող

11

քննությունների օգնությամբ ։

4.5. Ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

Ակադեմիական տեղեկագիրն օգտագործվում է ուսանողի ուսումնական գործունեությունը և
առաջադիմությունն ուսման որոշակի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար`
ուսումնասիրած դասընթացների և կրթական մոդուլների, շնորհված կրեդիտների և ստացած
գնահատականների գրանցման միջոցով։ Այն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական
աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։

9

Բացառությամբ երրորդ աստիճանի կրթական ծրագրի որոշ հետազոտական բաղադրամասերի։
Սահմանումը տե´ս 4.5. կետում։
11
Բացառությամբ դասընթացը սեղմ ժամկետներում վարող այցելու դասախոսի, որը կարող է ընդունել քննությունը դասընթացի
ավարտին` քննաշրջանի համար առանձնացվող ժամկետից առաջ։
10
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2.

Բուհի համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանումը յուրաքանչյուր ուսանողի համար նրա
ընդունման պահից սկսած վարում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր
քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի վաստակած կրեդիտները և գնահատականներն ըստ
կրթական մոդուլների և կիսամյակների։

3.

Ուսանողի ստացած կրեդիտը վավերագրվում է նրա ակադեմիական տեղեկագրում և ուժի մեջ է
նրա ուսումնառության ողջ շրջանում` անկախ

ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր

փոփոխություններից։
4.

Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար
ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և
մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունը ամբողջացնող
ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները12`
−

5.

գումարային կրեդիտների քանակը,
− գնահատված կրեդիտների քանակը,
− վարկանիշային միավորները,
− միջին որակական գնահատականը։
Գումարային կրեդիտը կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավարարելու նպատակով
ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

6.

Գնահատված կրեդիտը գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը գնահատված է տարբերակված
գնահատականներով։

7.

Վարկանիշային միավորը բոլոր գնահատված կրեդիտների և դրանց համապատասխանող

8.

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) գնահատականների կրեդիտներով կշռված միջինն է,

գնահատականների արտադրյալների գումարն է։
որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների վրա բաժանելով
(արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ)։
9.

Տարբերակում են կիսամյակային (հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և ամփոփիչ
(հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորներ և ՄՈԳ-եր։

10.

Բուհը պարտավոր է ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում, համաձայն բուհում գործող
կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության կամ
ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար։

5. Կրեդիտային համակարգի տարրերը և ընթացակարգերը
5.1. Ուսումնական ծրագիրը (պլանը) և ավարտական պահանջները
1.

Մասնագիտության

ուսումնական

ծրագիրը

(պլանը)

ներկայացվում

է

համապատասխան

կրթամասերում խմբավորված պարտադիր և ընտրովի (եթե այդպիսիք նախատեսված են)
դասընթացների ցանկով։ Կրթամասերի քանակը և անվանումները սահմանում է բուհը։
2.

Յուրաքանչյուր դասընթացի (կրթական մոդուլի) համար նշվում է նրա եզակի նույնացման
թվանիշը (դասիչը), լրիվ անվանումը, հատկացված կրեդիտների քանակը, պարապմունքի
իրականացման ձևը, կիսամյակի համարը (ամրագրված ուսումնական պլանի դեպքում) կամ
անվանումը (աշնանային/գարնանային` ճկուն ուսումնական ծրագրի դեպքում), դասընթացի
նախապայմանը (եթե այդպիսին կա) և գնահատման ձևը։

12

Տես ակադեմիական տեղեկագրի օրինակելի ձևը։
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3.

Կրթական ծրագրի ավարտական պահանջներում նշվում է համապատասխան որակավորում
շնորհելու համար անհրաժեշտ կրեդիտների ընդհանուր քանակը (այդ թվում` ըստ կրթամասերի)
և նվազագույն ամփոփիչ ՄՈԳ-ը (ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմ կարող է սահմանվել նաև
մասնագիտական կրթամասի համար)։

4.

Բուհը, իր հայեցողությամբ, կարող է սահմանել ընդհանուր ավարտական պահանջներ, որոնք
ընդհանուր

են

տվյալ

աստիճանի

կրթական

բոլոր

մասնագիտությունների

համար

և

մասնագիտական ավարտական պահանջներ, որոնք վերաբերում են միայն առանձին մասնագիտություններին։

5.2. Դասընթացները և կրթական մոդուլները
1.

Մեծածավալ դասընթացները կարող են բաժանվել առանձին կրթական մոդուլների։ Դասընթացների մոդուլացումը կատարվում է` ելնելով նվազագույն կիսամյակների ընթացքում դրանք
ավարտելու սկզբունքից։

2.

Դասընթացները (կրթական մոդուլները) իրենց բնույթով բաժանվում են 3 հիմնական խմբերի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնք յուրացվում են սահմանված կիսամյակներում,
բ) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացման կիսամյակը ընտրում է ուսանողը`
պահպանելով դրանց նախապայմանները,
գ) ընտրովի դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է ուսանողը, իսկ դրանց
յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

5.3. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

Բուհը հրապարակում է դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ բուհի կայքում

2.

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է բուհում իրականացվող կրթական ծրագրերի

տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով), որը թարմացվում է յուրաքանչյուր ուստարի։
վերաբերյալ տեղեկատվությունը մատչելի դարձնելու համար և պետք է պարունակի.
ա) ընդհանուր տեղեկատվություն բուհի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական
ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը և ընդունելության պայմանները,
ուսումնական
(հատկապես

գործընթացի
կրեդիտների

ժամանակացույցը,
կուտակման,

հիմնական

պաշտոնական

ներբուհական

ճանաչման

և

կանոնները
փոխանցման

վերաբերյալ) և այլն։
բ) տեղեկատվություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջները,
նպատակները

և

նախանշված

ելքային

արդյունքները,

կրթությունը

շարունակելու

հնարավորությունները, ծրագրի կառուցվածքը կրեդիտներով, քննական և գնահատման
կանոնները,

ավարտական

ատեստավորման

ձևը,

պրակտիկաների

վերաբերյալ

տեղեկատվությունը և այլն,
- առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը
(որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն դասընթացի տեսակի և մակարդակի
վերաբերյալ), ուսուցման տարին և/կամ կիսամյակը, դասընթացի կրեդիտների քանակը
(ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի),
դասընթացի

խնդիրներն`

կարողություններով,

արտահայտված

համառոտագիրը
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կրթական

(հակիրճ

արդյունքներով

բովանդակությունը),

և

սպասվող

անհրաժեշտ

նախապայմանները,

երաշխավորվող

գրականությունը,

ուսուցման

և

գնահատման

մեթոդները, դասավանդման լեզուն և այլն։
գ) ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- անհրաժեշտ տեղեկատվություն օտարերկրյա ուսանողների համար` ուսումնառության և
բնակվելու

պայմանները,

միջազգային

կրթական

ծրագրերը,

լեզվական

գործող

դասընթացները և այլն,
- նյութական

օգնության

հնարավորությունները,

ուսման

վարձերի

զեղչման

և

փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող ուսանողական ծառայությունները,
ուսումնական ենթակառուցվածքները և այլն։

5.4. Ուսումնական գործընթացի և դասընթացների ժամանակացույցերը
1.

Ուսումնական տարվա սկզբում բուհը հրապարակում է (տպագրված և/կամ բուհի կայքում
տեղադրված էլեկտրոնային տարբերակի տեսքով) տվյալ ուստարվա ուսումնական օրացույցը
(ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամանակացույցը) ըստ կիսամյակների, որտեղ ըստ
օրերի նշվում են ուսուցման սկիզբը և ավարտը, դասընթացներին գրանցման (եթե նախատեսված
է) և այդ գրանցումներում փոփոխությունների կատարման ժամկետները, քննաշրջանները և
արձակուրդները։

2.

Եթե ուսումնական գործընթացով նախատեսված է դասընթացներին ուսանողների գրանցման
գործառույթ, ապա բուհը կիսամյակի սկզբից առնվազն 1 շաբաթ առաջ հրապարակում է
դասընթացների

և

քննությունների

ժամանակացույցը,

որը

տեղեկատվություն

է

տալիս

դասընթացների կայացման վայրի, օրվա և ժամի, դասախոսի, ուսանողների թույլատրելի
քանակների, քննությունների օրվա և այլնի վերաբերյալ։

5.5. Ուսումնառության անհատական ծրագիրը և գրանցումը դասընթացներին
1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

օգտագործվում

են

համապատասխան

գործիքներ և ընթացակարգեր, մասնավորապես` ուսումնառության անհատական ծրագրեր և
ուսանողների գրանցում դասընթացներին։
2.

Ուսումնառության

անհատական

ծրագիրը

կազմելիս

ուսանողի

համար

ելակետային

փաստաթուղթ է ծառայում դասընթացների տեղեկագիրքը։
3.

Հիմք ընդունելով դասընթացների տեղեկագրքում տրված կրթական ծրագրի ավարտական
պահանջները, առաջարկվող դասընթացների ցանկը և առանձին դասընթացների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը,

ուսումնառության

սկզբում

ուսանողն

ուսումնական

խորհրդատուի

օգնությամբ կազմում է ուսումնառության իր անհատական ծրագիրը, այն տալիս է հաստատման
համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարին և օրինակներից մեկը հանձնում
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցին13։
4.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի ձևաթերթը մշակում է բուհը։ Անհատական ծրագրում
ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների ներկայացվում են պարտադիր և ընտրովի
դասընթացների ցանկը և դրանց ամրագրված կրեդիտները։

13

Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի վերաբերյալ տե’ս ստորև։
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5.

Անհատական ծրագրում նշված դասընթացներում ընդգրկվելու համար ուսանողը սահմանված

6.

Դասընթացներին գրանցման գործընթացը կարող է սկսել նախորդ կիսամյակում և շարունակվում

ժամկետներում պետք է գրանցվի ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցում։
է մինչև տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված
լինեն մինչև տվյալ կիսամյակի սկիզբը։
7.

Դասընթացներին ուսանողների ընդգրկումն իրականացվում է ըստ գրանցման հերթականության,
եթե այլ բան նախատեսված չէ դասընթացի նախապայմանով։

8.

Սահմանված ժամկետից 2 շաբաթ հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի
գրանցումները դադարեցվում են։

9.

Բուհը կարող է չեղյալ հայտարարել ցանկացած դասընթացի անցկացումը տվյալ կիսամյակում,
եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։ Նման դեպքերում այդ դասընթացին
գրանցված ուսանողները սահմանված ժամկետներում իրենց անհատական ուսումնական
ծրագրերում կատարում են համապատասխան փոփոխություններ` ընտրելով նոր դասընթաց,
իսկ չկայացած դասընթացը կարող է տեղափոխվել հաջորդ տարի։

10.

Անհրաժեշտության դեպքում, սահմանված ժամկետներում ուսանողը կարող է փոփոխություններ
կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում` դրանք նախապես համաձայնեցնելով իր
ուսումնական խորհրդատուի և համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարության հետ,
այնուհետև գրանցվել նոր դասընթացների։

11.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների դեպքում (դասընթացի բացթողում
և/կամ ավելացում) ուսանողը լրացնում է փոփոխությունների համապատասխան ձևաթերթը։

12.

Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը

մշակում է բուհը։

Ձևաթերթում նշվում են բաց թողնված և/կամ ավելացված դասընթացները և դրանց կրեդիտները,
համապատասխան կիսամյակները և ուստարիները։
13.

Անհատական ծրագրի փոփոխության (դասընթացից ազատումը, դասընթացի բացթողումը և
դասընթացի ավելացումը) ընթացակարգը հետևյալն է`
13.1. դասընթացից ազատվելը.
ուսանողը կարող է չեղյալ համարել ցանկացած նախորդ գրանցում տվյալ դասընթացին՝ մինչև
տվյալ կիսամյակի պարապմունքների սկիզբը,
13.2. դասընթացի բացթողումը.
ա) ուսանողը կարող է բաց թողնել դասընթացը ուսումնական խորհրդատուի համաձայնությամբ՝
պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում,
բ) տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 8-րդ շաբաթը ներառյալ բացթողումը ձևակերպելու համար
ուսանողը պարտավոր է ստանալ նաև այն վարող դասախոսի և համապատասխան
ուսումնական ստորաբաժանման ղեկավարության համաձայնությունը,
13.3. դասընթացի ավելացումը.
ուսանողն իր ընտրացանկում դասընթաց կարող է ավելացնել ուսումնական խորհրդատուի և
դասախոսի համաձայնությամբ՝ պարապմունքների առաջին երկու շաբաթների ընթացքում։

14.

Ուսանողը կազմում է տվյալ կիսամյակի պարապմունքների իր անհատական դասացուցակը`
ելնելով ուսումնառության իր անհատական ծրագրից և դասընթացների հրապարակված
ժամանակացույցից։

15.

Սահմանված ժամկետում ուսումնառության անհատական ծրագիր չներկայացնելու դեպքում
բուհն ուսանողի ուսումնառությունը կազմակերպում է տվյալ մասնագիտության համար
կազմված տիպային ուսումնական պլանով։

16.

Բուհում

կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

բացակայության

դեպքում

գործում

են

ավանդական ուսումնական պլանները` դասընթացների և կրթական մոդուլների յուրացման
ամրագրված հաջորդականությամբ։
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5.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.

Ըստ ուսման առաջադիմության ուսանողները դասակարգվում են առաջադիմող, փորձաշրջանի

2.

Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`

կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ուսանողների։
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ միջին ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով);
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր
դասընթացների14 կրեդիտները;
գ) ապահովել է տվյալ կրթական աստիճանի (ծրագրի) համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի
նվազագույն շեմը։
3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում
նշված երեք պայմաններից որևէ մեկը։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղել թերացումներն
ու բացթողումները և բարձրացնել ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին
համապատասխան։ Փորձաշրջանի տևողությունը սահմանում է բուհը։

5.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը դառնում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված
ժամկետում չի դուրս գալիս այդ կարգավիճակից։

6.

Միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր ուսումնական բեռնվածություն ունեցող
ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են նրանց վարկանիշային
միավորների օգնությամբ։

5.7. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը
1.

Դրական գնահատված դասընթացի քննության վերահանձնում չի թույլատրվում։

2.

Անբավարար գնահատված դասընթացի վերահանձնման կարգը սահմանում է բուհը։

3.

Տվյալ կրթական ծրագրի համար սահմանված կիսամյակային ՄՈԳ-ի նվազագույն շեմն ապահովելու
նպատակով ուսանողը համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման թույլտվությամբ կարող
է կրկնել դասընթացը, սակայն տվյալ դասընթացին հատկացված կրեդիտներից ավել կրեդիտներ
ուսանողին չեն տրվում, իսկ ՄՈԳ-ում հաշվի է առնվում այդ դասընթացի վերջին գնահատման
արդյունքը։

4.

Հաջողությամբ հանձնած դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի ակադեմիական
տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ուսանողի ցուցաբերած առաջադիմությունից
կամ ուսման ընդհատման հանգամանքից։

5.

Կրեդիտների կուտակման արդյունքում վերանում է բուհից հեռացված ուսանողի կողմից կիսամյակը
ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

5.8. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

Կրեդիտները մեկ բուհից մյուսը փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի
կամ ուսումնառության որոշակի շրջանների տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի
հիման վրա` երկու բուհերի համաձայնությամբ։

2.

Կրեդիտները

փոխանցելի

են

ուսումնական

ծրագրերի

և

բուհերի

միջև,

եթե

դրանք

համապատասխանում են որոշակի պահանջների։ Որևէ ուսումնական ծրագրից ստացված
կրեդիտները կարող են փոխանցվել մեկ այլ ուսումնական ծրագիր, եթե`
ա) դրանց բովանդակությունները միանման են,
14

Տե´ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 5.2, կետ 2։
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բ) կան բովանդակային ոչ էական տարբերություններ,
գ) առկա են բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները
համարժեք են։
3.

Այլ բուհում ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի անցկացման դեպքում ուսումնառության
ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի, առաքող և ընդունող բուհերի
միջև։

5.9. Ավարտական աուդիտ և աստիճանաշնորհում

1.

Կրեդիտների

կուտակման

գործառույթի

դեպքում

շրջանավարտների

աստիճանաշնորհումը

կատարվում է ծրագրի ավարտական պահանջների կատարման աուդիտից հետո, որը կատարվում է
ակադեմիական գրանցումներն իրականացնող կառույցի և համապատասխան ուսումնական
ստորաբաժանման մասնակցությամբ։
2.

Ավարտական աուդիտով ստուգվում են ուսանողի ակադեմիական տվյալների (կուտակած
կրեդիտների քանակի ու բովանդակության, ամփոփիչ ՄՈԳ-ի և ավարտական ատեստավորման)
համապատասխանությունը մասնագիտության ավարտական պահանջներին։

6. Կրեդիտային համակարգի ինստիտուտները
6.1. Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի համակարգումը
1.

Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման գործառույթների կազմակերպման համար բուհերը նշանակում են համապատասխան բուհական համակարգողներ։

6.2. Ուսումնական խորհրդատուների ինստիտուտը
1.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերը

կազմելու

և

ուսման

ընթացքում

նրանց

աջակցելու

նպատակով

բուհերի

մասնագիտացնող ստորաբաժանումները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների
ծառայություն, որում ընդգրկվում են մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետները։
2.

Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի խորհրդատուների թիվը սահմանում է բուհը`
ելնելով դրանցում ընդգրկված ուսանողների քանակից և բուհի ռեսուրսային հնարավորություններից։

3.

Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի
քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և հսկում է իրեն կցված ուսանողների առաջընթացը`
առաջինից մինչև ավարտական կուրս։

4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, առավել արդյունավետ և
նախընտրելի անհատական ուսումնական ծրագրեր կազմելու նպատակով նրանց համար
պարբերաբար իրականացնում խմբային և անհատական խորհրդատվություններ, աջակցում
անհատական ծրագրերում փոփոխություններ կատարելիս և այլ հարցերում։

5.

Ուսումնական խորհրդատուի իրավունքներն ու պարտականությունները սահմանում է բուհը։
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6.3. Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը
Կրեդիտների կուտակման գործառույթի ընթացակարգերը ապահովելու նպատակով բուհերը կարող
են ստեղծել համաբուհական կամ ֆակուլտետային ակադեմիական գրանցումների գրասենյակներ։
Ակադեմիական գրանցումների գրասենյակի հիմնական գործառույթներն են.
1)

կազմել և հրապարակել (տպագիր և/կամ էլեկտրոնային տարբերակով) բուհի դասընթացների
տեղեկագիրքը յուրաքանչյուր ուստարվա համար,

2)

կազմել

և

հրապարակել

(տպագիր

և/կամ

էլեկտրոնային

տարբերակով)

տեղեկագրքում

ներկայացված դասընթացների և դրանց քննությունների ժամանակացույցերը յուրաքանչյուր
կիսամյակի համար,
3)

ապահովել դասընթացներին ուսանողների գրանցման

և ընդգրկման (այդ թվում` ինտերնետի

օգնությամբ) գործընթացը,
4)

ապահովել

դասընթացների

և

դրանց

առանձին

բաղադրամասերի

ուսումնական

հոսքերի

ձևավորումը և պարապմունքների կազմակերպումը,
5)

գրանցել և հսկել ուսանողների դասահաճախումները,

6)

ապահովել

քննական

արդյունքների

ամփոփագրերի

մուտքագրումն

պատրաստումը,

ուսանողների

տրամադրումը

ակադեմիական

և

քննությունների

տվյալների

միասնական

(էլեկտրոնային) բազայում,
7)

հաշվարկել և վերահսկել ուսանողների ակադեմիական առաջադիմության ցուցանիշները (ՄՈԳ և
կուտակած կրեդիտների քանակ), պատրաստել և պարբերաբար թարմացնել ուսանողների
ակադեմիական տեղեկագրերը,

8)

համապատասխան

ուսումնական

ստորաբաժանումներին

(ֆակուլտետներին)

տրամադրել

9)

ուսումնական ստորաբաժանումների հետ համատեղ իրականացնել ավարտական պահանջների

տեղեկատվություն ուսանողների առաջադիմության և դասահաճախումների վերաբերյալ,
կատարման աուդիտ,
10) ապահովել գրասենյակի կայքի շահագործումը, անհրաժեշտ ուսումնական (դասընթացների և
քննությունների

ժամանակացույցեր)

և

մեթոդական

(դասընթացների

տեղեկագիրք)

տեղեկատվության տեղադրումը կայքում և դրանց պարբերաբար թարմացումը,
11) իրականացնել օժանդակ և հարակից այլ գործառույթներ։

6.4. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`
- ծանոթանալ

կրեդիտային

համակարգով

ուսուցման

կարգին

և

ուսումնառության

իր

անհատական ծրագիրը կազմելիս խստորեն հետևել դրա պահանջներին,
- կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
- կանոնավոր հաճախել ուսումնառության իր անհատական ծրագրում ընդգրկված բոլոր
դասընթացներին։
2.

Ուսանողը`
- պետք է հաշվի առնի, որ ակադեմիական գրանցումների գրասենյակը չի ստուգում և, հետևաբար,
ոչ մի պատասխանատվություն չի կրում ուսանողի կողմից ընտրված դասընթացների կայացման
ժամերի համընկման և ուսումնական ծրագրի պահանջներին դրանց համապատասխանության
համար,
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- կրում է անձնական պատասխանատվություն ուսումնառության իր անհատական ծրագրի և
պարապմունքների դասացուցակի ճշտության և ամբողջականության ապահովման, դրանց
ստուգման և ցանկացած սխալի կամ բացթողման անհապաղ ճշտման համար։
3.

Ուսանողն իրավունք ունի`
- ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար բուհի կողմից
առաջադրվող

պարտադիր

և

ոչ

պարտադիր

դասընթացներ`

ուսումնական

ծրագրի

պահանջներին համապատասխան,
- միևնույն դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում
կատարելու ընտրություն` ելնելով դասախոսի նախապատվությունից և/կամ դասընթացի
կայացման ժամանակացույցից,
- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից, յուրացնելու ցանկացած այլ
դասընթաց, որը դասավանդվում է տվյալ կամ այլ բուհում` այդ բուհի կանոններով սահմանված
կարգով,
- 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 բուհում,
- հիմնավորված կերպով դիմելու դեպքում ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` կազմված
ուսումնառության լրիվ կամ որևէ շրջանի համար։

7. Այլ դրույթներ
7.1. Բուհի տարեկան ուսումնական բեռնվածքի հաշվարկը
1.

Ուսումնական ծրագրում և դասընթացների տեղեկագրքում դասընթացին հատկացված կրեդիտների
հետ մեկտեղ նշվում է նաև շաբաթական լսարանային ժամաքանակն ըստ պարապմունքի ձևերի
(դասախոսություններ, գործնական, սեմինար, լաբորատոր պարապմունքներ և այլն)։

2.

Կրեդիտների կուտակման գործառույթի դեպքում ուսանողների անհատական ուսումնական
ծրագրերի վերլուծության և առանձին դասընթացներին ուսանողների գրանցման տարիների
ընթացքում կուտակված վիճակագրական տվյալների հիման վրա բուհը կազմում է ինչպես հաջորդ
ուստարվա ուսումնական բեռնվածությունը, այնպես էլ դասընթացների ու քննությունների
ժամանակացույցերն ըստ կիսամյակների։
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

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

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
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.
Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

36

12

32
4

10
2

10

5

8
2

4
1

Ընդհանուր մասնագիտական

131

29

կուրսային աշխատանքներ

4

2

22

12

41
240

6
83

Կրթամաս
Ընդհանուր հումանիտար և
սոցիալ-տնտեսագիտական

Պարտադիր
Կամընտրական
Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

Պարտադիր
Կամընտրական

Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ
Կրթական այլ մոդուլներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

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

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ
հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ
լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ
եզրափակիչ քննություններ: 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։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս
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։

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և
38

հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ-դասընթացները.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)1

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

30 (0/30/0)

1

ստուգարք

2

30 (0/30/0)

2

առ եզ. քնն.

4
4
4
4
4
4
4

60 (0/60/0)
60 (0/60/0)
60(0/60/0)
60(0/60/0)
60(0/60/0)
60 (0/60/0)
60(0/60/0)

1
2
3
1
2
3
1

ստուգարք
ստուգարք
առ. եզ. քնն.
ստուգարք
ստուգարք
առ. եզ. քնն.
ստուգարք

1608/Բ02

Հայոց լեզու և գրականություն-1
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Ռուսաց լեզու-1
Ռուսաց լեզու-2
Ռուսաց լեզու-3
Անգլերեն լեզու-12
Անգլերեն լեզու-2
Անգլերեն լեզու-3
Ֆրանսերեն լեզու-13
Ֆրանսերեն լեզու-2

4

60(0/60/0)

2

ստուգարք

1608/Բ03

Ֆրանսերեն լեզու-3

4

60 (0/60/0)

3

առ. եզ. քնն.

1604/Բ01
1604/Բ02
1604/Բ03

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

4
4
4

60 (0/60/0)
60 (0/60/0)
60 (0/60/0)

1
2
3

ստուգարք
ստուգարք
առ. եզ. քնն.

4

60 (46/14/0)

3

առ. եզ. քնն.

Ֆիզդաստիարակություն

–

120 (0/120/0)

1,2,3,4

ստուգարք

1401/Բ01
1401/Բ02
1703/Բ01
1703/Բ02
1703/Բ03
1602/Բ01
1602/Բ02
1602/Բ03
1608/Բ01

1301/Բ01
0001/Բ01

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

Մոդուլ-դասընթաց

1001/Բ01

Տնտեսագիտություն

1202/Բ01

Քաղաքագիտություն

1901/Բ01

Իրավագիտություն

1107/Բ01

Մշակութաբանություն

2101/Բ01

Կրոնների պատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

30 (30/0/0)

3

ստուգարք

ստուգարք
ստուգարք
2

30(30/0/0)

3

ստուգարք
ստուգարք

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

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

1

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
2
3

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն

39

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

2301/Բ01 Համակարգչից
հմտություններ
0002/Բ01 Քաղաքացիական
պանություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

30(6/24/0)

1

ստուգարք

2

30(15/15/0)

օգտվելու
պաշտ-

ստուգարք
5

0002/Բ02 Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին
բուժօգնություն

2

30(15/15/0)

0708/Բ01 Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

30(30/0/0)

ստուգարք

1

ստուգարք

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

0105/Բ01

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Մաթեմատիկայի հիմունքներ

Գնահատման ձևը

ստուգարք
2

Բնագիտության ժամանակա0404/Բ01 կից կոնցեպցիաներ

30 (30/0/0)

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.

1. «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

2203/Բ01 Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

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

60(30/30/0)

1

եզ. գն.

4

60(30/30/0)

1

եզ. գն.

2202/Բ03 Սոցիալական հոգեբանություն

4

60(30/30/0)

1

եզ. գն.

1301/Բ04 Տրամաբանություն

2

30 (16/14/0)

1

առ. եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

2

եզ. գն.

2203/Բ06 Սոցիոլոգիայի պատմություն

6

90(46/44/0)

2

եզ. գն.

2203/Բ07 Պատմական սոցիոլոգիա
Արևմտյան սոցիոլոգիայի
2203/Բ08
քրեստոմատիա
Քանակական մեթոդները
2202/Բ09
սոցիոլոգիայում
Սոցիոլոգիական
2203/Բ10
տեսություններ
19-րդ դարի հայ սոցիոլոգիայի
2203/Բ11
մտքի պատմություն

6

90(46/44/0)

2

եզ. գն.

4

60(30/30/0)

3

առ. եզ. գն.

4

60(30/30/0)

3

եզ. գն.

6

60(30/30/0)

3

եզ. գն.

4

60(30/30/0)

3

առ. եզ. գն.

2203/Բ01

2202/Բ05

Սոցիալական մարդաբանություն

Սոցիալական վիճակագրություն և ժողովրդագրություն
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2203/Բ12 Հայ սոցիոլոգիան 20-րդ դարում
Սոցիոլոգիական հետազոտու2202/Բ13
թյան որակական մեթոդներ
2203/Բ14 Անձի սոցիոլոգիա
2202/Բ15 Իրավունքի սոցիոլոգիա
Ընտրանքի տեսություն և
2202/Բ16
մեթոդներ
Սոցիոլոգիական պրակտի2202/Բ17
կում - 1
2203/Բ18 Կրոնի սոցիոլոգիա
2202/Բ19 Կոնֆլիկտաբանություն
Չափումների տեսություն և
2202/Բ20 սոցիոլոգիական
ինֆորմացիայի որակը
Հասարակայնության հետ
2202/Բ21 կապերի հիմունքներ և
պրակտիկում
Սոցիոլոգիական պրակտի2203/Բ22
կում - 2
Տնտեսական
2203/Բ23
սոցիոլոգիա
2202/Բ24 ԶԼՄ սոցիոլոգիա

4

44 (22/22/0)

4

առ. եզ. գն.

5

66 (40/26/0)

4

եզ. գն.

3
3

44 (24/20/0)
44 (24/20/0)

4
4

առ.ընթ.քնն.
առ.ընթ.քնն.

4

44 (24/20/0)

4

առ.ընթ.քնն.

3

44(0/44/0)

4

առ. եզ. գն.

2
6

22 (14/8/0)
60 (44/16/0)

4
5

առ. եզ. գն.
եզ. գն.

6

90(46/44/0)

5

եզ. գն.

6

60(30/30/0)

5

եզ. գն.

4

44(0/44/0)

6

առ. եզ. գն.

4

44 (24/20/0)

6

առ. եզ. գն.

4

66 (36/30/0)

6

եզ. գն.

2202/Բ25

Կազմակերպական
կառավարում

4

44 (24/20/0)

6

առ.ընթ.քնն.

2202/Բ26

Սոցիոլոգիական պրակտիկում - 3

8

90(0/90/0)

7

առ. եզ. գն.

2202/Բ27 Կրթության սոցիոլոգիա

6

60 (44/16/0)

7

եզ. գն.

2203/Բ28 Քաղաքական սոցիոլոգիա
Սոցիալական աշխատանք և
2202/Բ29 սոցիալական
վարչարարություն
Սոցիոլոգիական
2202/Բ30 մեթոդաբանության
պատմական հեռանկարները
2202/Բ31 Միջին մակարդակի տեսություններ

6

99 (46/44/0)

7

եզ. գն.

4

45 (30/15/0)

7

առ.ընթ.քնն.

4

60 (30/30/0)

7

եզ. գն.

4

48 (24/24/0)

8

առ.ընթ.քնն.

4

48 (24/24/0)

8

առ.ընթ.քնն.

2203/Բ32

Մարկետինգային
հետազոտություններ

3. «Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Սոցիալական աշխատանքի
սոցիոլոգիական հիմքերը
Սոցիալական աշխատանքի
2201/Բ02
պատմություն

6

90 (46/44/0)

1

եզ. գն.

4

60(30/30/0)

1

եզ. գն.

Սոցիալական աշխատանքի
էթիկական հիմքերը

2

30(16/14/0)

1

առ. եզ. գն.

2

30 (16/14/0)

1

առ. եզ. գն.

2

30(16/14/0)

1

առ. եզ. գն.

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

2201/Բ01

2201/Բ03

2201/Բ04 Տրամաբանություն
2201/Բ05

Ժողովրդագրություն և սոցիալական վիճակագրություն
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Գնահատման
ձևը

2201/Բ06
2201/Բ07
2201/Բ08
2201/Բ09
2201/Բ10
2201/Բ11
2201/Բ12
2201/Բ13
2201/Բ14
2201/Բ15
2201/Բ16
2201/Բ17
2201/Բ18
2201/Բ19
2201/Բ20
2201/Բ21
2201/Բ22
2201/Բ23
2201/Բ24
2201/Բ25
2201/Բ26
2201/Բ27
2201/Բ28
2201/Բ29

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
Սոցիոլոգիական
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
պրակտիկում -3
Մարդու վարքը սոցիալական
միջավայրում
Սուպերվիզիան
սոցիալական աշխատանքում

6

90 (46/44/0)

2

եզ. գն.

6

60(30/30/0)

2

եզ. գն.

4

60(30/30/0)

2

եզ. գն.

5

60(30/30/0)

3

եզ. գն.

6

90(46/44/0)

3

եզ. գն.

7

90(46/44/0)

3

եզ. գն.

6

60(40/20/0)

4

եզ. գն.

6

60(32/28/0)

4

եզ. գն.

75(43/32/0)

4

եզ. գն.

3

45(0/45/0)

4

առ. եզ. քնն.

6

60(32/28/0)

5

եզ. գն.

6

60(32/28/0)

6

եզ. գն.

4

60(0/60/0)

4

առ.եզ. գն.

5

60(30/30/0)

4

եզ. գն.

3

30(16/14/0)

6

առ.եզ. գն.

3

30(16/14/0)

6

եզ. գն.

6

60(30/30/0)

7

եզ. գն.

3
4

30(20/10/0)
60 (30/30/0)

7
7

եզ. գն.
եզ. գն.

5

60 (30/30/0)

7

եզ. գն.

5
5

60(30/34/0)
60(0/60/0)

7
7

եզ. գն.
առ.եզ. գն.

3

48(24/24/0)

8

առ.ընթ.քնն.

3

32(16/16/0)

8

առ.ընթ.քնն.

7

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

2.4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս
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
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«Սոցիոլոգիա» մասնագիտության համար կազմում է 12 կրեդիտ։

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

2202/Բ01
2202/Բ02
2203/Բ03
2202/Բ04
2202/Բ05
2203/Բ06

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

60 (30/30/0)

5

եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

5

եզ. գն.

4
4

44 (32/12/0)
44 (32/12/0)

6
6

առ.եզ. գն.
առ.եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

7

եզ. գն.

4

48 (24/24/0)

8

առ.ընթ.քնն.

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

4
4

60 (30/30/0)
60 (30/30/0)

5
5

եզ. գն.
եզ. գն.

4

44 (32/12/0)

6

առ.եզ. գն.

4

44 (32/12/0)

6

առ.եզ. գն.

4

60 (30/30/0)

7

եզ. գն.

4

48 (24/24/0)

8

առ.ընթ.քնն.

բ. «Կոնֆլիկտաբանություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

2202/Բ01
2202/Բ02

Ռազմական սոցիոլոգիա
Գովազդի սոցիոլոգիա
Կազմակերպությունների
սոցիոլոգիա
Արհավիքի սոցիոլոգիա
Առողջապահության
սոցիոլոգիա
Տեսությունը և
մեթոդաբանությունը ոչ
արևմտյան
հասարակությունների
ուսումնասիրությունում

2202/Բ03
2202/Բ04
2202/Բ05

2202/Բ06

Գնահատման ձևը

գ. «Սոցիալական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտացում
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

2201/Բ01

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

2201/Բ02
2201/Բ03
2201/Բ04
2201/Բ05
2201/Բ06

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

6

60 (30/30/0)

5

եզ. գն.

6

60 (30/30/0)

5

եզ. գն.

3
2

30(16/14/0)
30(16/14/0)

6
6

առ.եզ. գն.
առ.եզ. գն.

2

32(16/160)

8

առ.ընթ.քնն.

3

48 (24/24/0)

8

առ.ընթ.քնն.

գ. «Ընտանիքի և երեխաների սոցիալական պաշտպանություն» մասնագիտացում
Թվանիշ

2201/Բ01

2201/Բ02
2201/Բ03

Մոդուլ-դասընթաց

Ընտանեկան
սոցիալական
աշխատանքի
հիմունքներ
Կոնֆլիկտաբանության
տեսություն և պրակտիկա
Ինստիտուցիոնալ սո-

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

6

60 (30/30/0)

5

եզ. գն.

6

60 (30/30/0)

5

եզ. գն.

3

30(16/14/0)

6

առ.եզ. գն.
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Գնահատման ձևը

2201/Բ04

2201/Բ05
2201/Բ06

ցիալական աշխատանք -2
Մարդու
իրավունքները և
սոցիալական աշխատանքը
Սոցիալական
խորհրդատվության
հիմունքներ
Մարդու կյանքի
փուլերը

2

30(16/14/0)

6

առ.եզ. գն.

2

32(16/160)

8

առ.ընթ.քնն.

3

48 (24/24/0)

8

առ.ընթ.քնն.

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

1. «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

2
4
4
2
4
12

4
4
6
6
8
8

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

Գնահատման
ձևը

քննություն
ստուգարք
ստուգարք
քննություն
քննություն
քննություն

2.«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտություն
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Պրակտիկա 1 (ուսումնական)
Պրակտիկա 2 (արտադրական)

6
6

4
5

ստուգարք
ստուգարք

Պրակտիկա 3 (արտադրական)

6

6

ստուգարք

Պրակտիկա 4 (արտադրական)
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

3

7

ստուգարք

4

8

քննություն

12

8

քննություն
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1.

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.

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ

1401/Բ01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների
վերացմանը, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
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:

1401/Բ02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ քննությամբ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճագիտության հիմնական հասկացությունները,
ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
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։
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։
Առանց եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց եզրափակիչի քննությունը անցկացվում է երկու ձևով՝ գրավոր կամ բանավոր և հիմնված է
կիսամյակի ընթացքում տրված աշխատանքների արդյունքների վրա:

1703/Բ01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 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:
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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության դրական գնահատականի և
եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

1703/Բ02. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)
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Շաբաթական 4 ժամ (60 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,
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:

1703/Բ03. Ռուսաց լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ քննությամբ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել նրա
տիրապետումը մասնագիտական լեզվին 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:
Առանց եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց եզրափակիչի քննությունը անցկացվում է երկու ձևով՝ գրավոր կամ բանավոր և հիմնված է
կիսամյակի ընթացքում տրված աշխատանքների արդյունքների վրա:

1602/Բ01. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
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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:
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.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:

1602/Բ02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 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:
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/Բ03. Անգլերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք)
3–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ քննությամբ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական անգլերեն (Professional English)
յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական բովանդակության տիրույթում:
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:
Առանց եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց եզրափակիչի քննությունը անցկացվում է երկու ձևով՝ գրավոր կամ բանավոր և հիմնված է
կիսամյակի ընթացքում տրված աշխատանքների արդյունքների վրա:
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1608/Բ01. Ֆրանսերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին 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:
Բովանդակությունը.

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:

1608/Բ02. Ֆրանսերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 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:

1608/Բ03. Ֆրանսերեն լեզու – 3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք)
3–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ քննությամբ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական ֆրանսերեն (Français
professionnel) յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական բովանդակության տիրույթում:
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.
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Թեմա 1`Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական քննարկում
կատարելու հմտությունների ուսուցում:

Առանց եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց եզրափակիչի քննությունը անցկացվում է երկու ձևով՝ գրավոր կամ բանավոր և հիմնված է
կիսամյակի ընթացքում տրված աշխատանքների արդյունքների վրա:

1604/Բ01. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 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.
1. կյուրացնի գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնահատկությունները,
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:

1604/Բ02. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (60 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ 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
վերաբերում
է
մասնագիտական ոլորտին,
3. 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
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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/Բ03. Գերմաներեն լեզու-3 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (64 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ քննությամբ գնահատումով դասընթաց
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 հատկացուցիչ: Բարդ
ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարունակող
նախադասություններ:
Առանց եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց եզրափակիչի քննությունը անցկացվում է երկու ձևով՝ գրավոր կամ բանավոր և հիմնված է
կիսամյակի ընթացքում տրված աշխատանքների արդյունքների վրա:

1106/Բ01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
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:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:

1106/Բ02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 8 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների գնահատումով դասընթաց
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.
1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
վերլուծել
հայ
ազգային-ազատագրական
շարժման
կարևորագույն
2. կկարողանա
իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությունը և
դասեր քաղել անցյալի սխալներից,
3. 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 19181920թթ.։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

1301/Բ02. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (48 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ քննության
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 փիլիսոփայական հայեցակարգերի
ընդհանուր և տարբերակիչ առանձնահատկությունները,
2. կհասկանա ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի
սահմանազատման փիլիսոփայական մեթոդաբանության դերն ու նշանակությունը,
3. կկարողանա վերլուծել և ամբողջական պատկերացում կազմել արդի քաղաքակրթական,
քաղաքական
մշակութային
և
մարդաբանական
պատկերացումների,
տեխնածին
քաղաքակրթության գլոբալ հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
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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:
Առանց եզրափակիչ քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց եզրափակիչի քննությունը անցկացվում է երկու ձևով՝ գրավոր կամ բանավոր և հիմնված է
կիսամյակի ընթացքում տրված աշխատանքների արդյունքների վրա:

2.2. Կամընտրական դասընթացներ
1001/Բ01. Տնտեսագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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.
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 տնտեսական գործակցությունը:
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:

1202/Բ01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 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.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. 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:

1901/Բ01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 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 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/Բ01. 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
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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:
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:

2101/Բ01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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:
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.

Թեմա 1` Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2` Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3` 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 XIX-XX դարերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարով:
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3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ

2301/Բ01. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (6 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 (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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են հանձնարարություններ, որոնք հիմնված
են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա:

0002/Բ01. Քաղաքացիական պաշտպանություն 2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 15 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 ժամանակ: 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 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
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տեսական, մեկը գործնական:

0002/Բ02. Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 2 կրեդիտ
Շաբաթական 2 ժամ (15 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
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 ԱԻ-ում: 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:

0708/Բ01. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 ժամ դասախոսություն)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
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:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:

3.2. Կամընտրական դասընթացներ
0105/Բ01. Մաթեմատիկայի հիմունքներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 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/Բ01. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաները (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (30 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,
3. 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:

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
1. «Սոցիոլոգիա» մասնագիտություն

2203/Բ01. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման
առանձնահատկություններին, գիտությունների համակարգում սոցիոլոգիայի տեղին ու դերին,
սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական առանձնահատկություններին, ուսումնասիրության
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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.
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 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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Առաջին ընթացիկ քննությունն իրականացվում է թեստավորմամբ: Թեստը պարունակում է 10
հարց, յուրաքանչյուրը 0.5 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է: Երկրորդ ընթացիկ քննությունն անցկացվում
է գրավոր, հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` 2, 2, 1 միավորով: Միավորների քայլը
0.5 է:

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:

2203/Բ02. Սոցիալական մարդաբանություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բակալավրիատի առաջին կուրսի ուսանողներին տալ հիմնարար գիտելիքներ
մինչարդյունաբերական
հասարակությունների,
այդ
հասարակություններում
սոցիալական
ինստիտուցիոնալացման և շերտավորման մասին: Դասընթացը կարևորում է արևմտականացման,
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.
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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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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 0, 5 է:

2202/Բ03. Սոցիալական հոգեբանություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 32 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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
Թեմա
3`
Անձի
սոցիալ-հոգեբանական
հոգեբանության
մեթոդաբանական
հիմքերը:
առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Հաղորդակցման և փոխգործունեության հիմքերը: Թեմա 5` Խմբերի
Թեմա
6`Սոցիալ-հոգեբանական
ազդեցության
սոցիալական
հոգեբանությունը:
առանձնահատկությունները: Թեմա 7`Սոցիալական հոգեբանության կիրառական հիմքերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

1301/Բ04. Տրամաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (16 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.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա անթերի կատարել և ճիշտ գնահատել հասկացություններին, դատողություններին և
մտահանգումներին վերաբերող տրամաբանական գործողությունները,
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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 տրամաբանականմեթոդաբանական 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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ05. Սոցիալական վիճակագրություն և ժողովրդագրություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Փոխանցել ուսանողներին գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են զանգվածային բնույթի երևույթների մասին
տեղեկատվության հավաքման, ամփոփ ներկայացման և ցուցիչների հաշվարկման, մեկնաբանման և
վերլուծման համար: Դասընթացի շրջանակներում կքննարկվի նաև ՀՀ ԱՎԾ կողմից հրապարակված
տեղեկատվությունը:

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

կկարողանա գործածել սոցիալական վիճակագրության ու ժողովրդագրության առանցքային
հասկացությունները,
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2203/Բ06. Սոցիոլոգիայի պատմություն (6 կրեդիտ)
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Շաբաթական 6 ժամ (46 ժամ դասախոսություն և 44 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2203 /Բ07. Պատմական սոցիոլոգիա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (46 ժամ դասախոսություն և 44 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, 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
տեսա-մեթոդաբանական
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
Թեմա
2`Պատմական
սոցիոլոգիայի
տեսամեթոդաբանական
հիմքերը;
սոցիոլոգիա;
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պատմասոցիոլոգիական վերլուծության մեթոդները, պատմահամեմատական մեթոդ; ինտենցիոնալ
վերլուծություն և հերմենևտիկա; Թեմա 3`Ֆ. Նիցշեն պատմության դերի և նշանակության մասին; Թեմա
Կոնտի
սոցիալական
դինամիկան;
Կ.
Մարքսի
պատմական
մատերիալիզմը;
4`Օ.
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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 0, 5 է:

2203 /Բ08. Արևմտյան սոցիոլոգիայի քրեստոմատիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 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,
ինքնուրույն
ուսումնասիրել,
վերարտադրել,
մեկնաբանել,
վերլուծել
3. կկարողանա
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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ09. Քանակական մեթոդները սոցիոլոգիայում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 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 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.
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Թեմա

1`Քանակական եղանակների կիրառման առանձնհատկությունները սոցիոլոգիական
հետազոտություններում։ Թեմա 2`Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիրը և դրա կառուցվածքը:
Թեմա 3`Սոցիալական հատկանիշների չափման հիմունքները սոցիոլոգիական հետազոտություններում։
Թեմա 4` Սոցիոլոգիական 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
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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 0, 5 է:

2203/Բ10. Սոցիոլոգիական տեսություններ (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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 0, 5 է:

2203/Բ11. 19-րդ դարի հայ սոցիոլոգիայի մտքի պատմություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել հայ սոցիոլոգիական մտքի պատմությունը` վերհանելով
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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 մեթոդաբանական 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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2203/Բ12. Հայ սոցիոլոգիան 20-րդ դարում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (22 ժամ դասախոսություն և 22 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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 ազգայինազատագրական պայքարի սոցիոլոգիան; <<ազգ>>, <<դասակարգ>> հասկացությունները հայ սոցիալդարվինիստական սոցիոլոգիայում; Թեմա 4` Բ. Իշխանյանի սոցիոլոգիական հայեցակարգը; հայ
Թեմա
5`
Հայ
սուբյեկ-տիվիստական
սոցիոլոգիայի
սուբյեկտիվիստական
սոցիոլոգիան;
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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
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2202/Բ13. Սոցիոլոգիական հետազոտության որակական մեթոդներ (5 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (40 ժամ դասախոսություն և 26 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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 մեթոդաբանական
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2203/Բ14. Անձի սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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 էգո-ուղղությունը: 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`
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Աբրահամ Մասլոուի հումանիստական տեսությունը: Թեմա 12` Կարլ Ռոջերսի ֆենոմենոլոգիական
տեսությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ15. Իրավունքի սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների 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
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ16. Ընտրանքի տեսություն և մեթոդներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսության և 20 ժամ գործնական պարապմունք)
4–րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ժամանակակից ընտրանքի տեսական հիմունքների, ինչպես նաև սոցիոլոգիական հետազոտություններում 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։
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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
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ17. Սոցիոլոգիական պրակտիկում-1 (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (44 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները համապարփակ պատկերացում կկազմեն քանակական
տվյալների բնույթի, տվյալների շտեմարաների կառուցման, չափման մակարդակների, կապերի
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
կհաշվարկի կապի գործակիցները և կմեկնաբանի արդյունքները:

Թեմա

ընթացակարգերը,

Բովանդակությունը.
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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2203/Բ18.Կրոնի սոցիոլոգիա (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (14 ժամ դասախոսություն և 8 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.
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
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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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ19. Կոնֆլիկտաբանություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (44 ժամ դասախոսություն և 16 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,
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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2202/Բ20. Չափումների տեսություն և սոցիոլոգիական ինֆորմացիայի որակը (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (46 ժամ դասախոսության և 44 ժամ գործնական պարապմունք)
5–րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն

է

ուսանողի

մոտ

ձևավորել
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սոցիոլոգիական

չափման

առանձնա-

հատկությունների, չափման տեսակների, չափման որակը գնահատելու մասին գիտելիքներ, ինչպես նաև
ձևավորել կոնկրետ սոցիոլոգիական հետազոտության ընթացքում տարբեր չափումների կիրառման
հմտություններ։
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
Թեմա 6` Լայկերտի գումարային
հավասար թվացող միջակայքերի չափման եղանակը։
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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 0, 5 է:

2202/Բ21.Հասարակայնության հետ կապերի հիմունքներ և պրակտիկում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 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
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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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2202/Բ22. Սոցիոլոգիական պրակտիկում - 2 (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (44 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2203/Բ23. Տնտեսական սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 20 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
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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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ24. ԶԼՄ սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (36 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, 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`ԶԼՄ-ների և արվեստի տարբեր ճյուղերի փոխգործողությունը: Թեմա 7 `ԶԼՄ-ները 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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: Միավորների քայլը 0, 5 է:

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

2202/Բ25 Կազմակերպական կառավարում(4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 20 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների 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
Որոշումների ընդունումը: Թեմա 8՝
կառավարումը: Թեմա 6՝ Սթրեսի կառավարումը: Թեմա 7՝
Մոտիվացիայի էությունը և կառավարումը: Թեմա 9՝ Լիդերությունը և կառավարումը: Թեմա 10՝
Հաղորդակցությունը և կառավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ26. Սոցիոլոգիական պրակտիկում - 3 (8 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (90 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, 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 վերլուծության
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 կոնտենտ-վերլուծության տեխնիկայի միջոցով,
SPSS ծրագրի միջոցով ստեղծել տեղեկատվական բազա, մուտքագրել, ստուգել, մշակել
տեղեկատվությունը, գրել հաշվետվություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1`Սոցիոլոգիական հետազոտությունների տիպաբանությունը, ընթացակարգերն ու փուլերը: Թեմա
2` Հարցաթերթիկային հարցման կիրառումը սոցիոլոգիայում, սոցիոլոգիական չափման սանդղակները,
կոնտենտ վերլուծության հնարները բաց հարցերի փակման գործում: Թեմա 3`Հետազոտական նախագծի
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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 10 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ռեֆերատ:
2-րդ ստուգում. Ռեֆերատ:

2202/Բ27. Կրթության սոցիոլոգիա (6 կրեդիտ)
շաբաթական 4 ժամ (44 ժամ դասախոսություն և 16 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:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կրթությունը և սոցիոլոգիան: Թեմա 2` Կրթության սոցիոլոգիայի 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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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 0, 5 է:

2203/Բ28. Քաղաքական սոցիոլոգիա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (46 ժամ դասախոսություն և 44 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:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա քաղաքական սոցիոլոգիայի` որպես միջին մակարդակի սոցիոլոգիական տեսության
ուսումնասիրման տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը,
2. 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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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 0, 5 է:

2202/Բ29. Սոցիալական աշխատանք և սոցիալական վարչարարություն (4 կրեդիտ )
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 15 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների 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 վարչարարության հիմնական դրույթները և
տեսական հիմքերը,
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2.
3.

կհասկանա սոցիալական աշխատանքի մոդելների ձևավորման սկզբունքները,
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 4`Հոգեդինամիկ մոդելների շարքը: Թեմա 5` “Ճգնաժամի ինտերվենցիա” և “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
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2203/Բ30. Սոցիոլոգիական մեթոդաբանության պատմական հեռանկարները (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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
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 վերահսկողությունը: Աշխատանքի ուսումնասիրության մեթոդները: Աշխատանքի տարապատկերը և
գործառնությունը Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 1մ
իավոր: 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:

2203/Բ31. Միջին մակարդակի տեսություններ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակաուղղված է ծայրահեղ իրավիճակների տրամաբանության վերլուծությանը, այդ
իրավիճակներում գտնվող մարդկանց վարքային դրսևորումների նկարագրությանը, ինքնասպանության
սոցիոլոգիայի ծագման և զարգացման պատմությանը, ինքնասպանության սոցիոլոգիայի տեսական
77

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 5`Ինքնասպանության տեսության հայեցակարգային
մոտեցումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2203/Բ32. Մարկետինգային հետազոտություններ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների 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
Թեմա
4`Ընտրանքի
ձևավորման
առանձնահատկությունները
հիմնական
չափանիշները:
մարկետինգային հետազոտություններում: Թեմա 5՝ Մարկետինգային հետազոտություներում կիրառվող
վերլուծական 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
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտություն
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2201/Բ01.Սոցիալական աշխատանքի սոցիոլոգիական հիմքերը (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (46 ժամ դասախոսություն և
44 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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 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
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ02.Սոցիալական աշխատանքի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն և
30 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`
Բարեգործությունը 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
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սոցիալական աշխատանքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ03. Սոցիալական աշխատանքի էթիկական հիմքերը (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (16 ժամ դասախոսություն և
14 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին 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:
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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

1301/Բ04. Տրամաբանություն (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (16 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.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա անթերի կատարել և ճիշտ գնահատել հասկացություններին, դատողություններին և
մտահանգումներին վերաբերող տրամաբանական գործողությունները,
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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 տրամաբանականմեթոդաբանական 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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2201/Բ05. Ժողովրդագրություն և սոցիալական վիճակագրություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (16 ժամ դասախոսություն և
14 ժամ գործնական պարապմունք)
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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:
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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2201/Բ06. Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (46 ժամ դասախոսություն և
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44 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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.
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 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:

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/Բ07. Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանական հիմքերը (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, 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
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ08. Սոցիալական աշխատանքի իրավական հիմքերը (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և
30 ժամ գործնական պարապմունք)
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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:

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը պետք է կարողանա.
1. սահմանել <<նորմ>>, <<օրենք>>, << նորմատիվ իրավական ակտ>>, <<իրավունք>>
հասկացությունները և նշել վերջիններիս տեսակները,
2. բնութագրել իրավաստեղծ գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում,
3. 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 կազմակերպման 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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ09. Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (30ժամ դասախոսություն և
30 ժամ գործնական պարապմունք)
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացը ծանոթացնում է ուսանողներին սոցիալական աշխատանքի մեթոդների 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:
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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ10. Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաներ (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (46 ժամ դասախոսություն և
44 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.
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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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ11. Հետազոտության մեթոդները սոցիալական աշխատանքում(7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (46 ժամ դասախոսություն և
44 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,
վերաբերող
սոցիալական
3. կկարողանա
իրականացնել
սոցիալական
աշխատանքին
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ12. Ինստիտուցիոնալ սոցիալական աշխատանք- 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (40 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
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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.
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2202/Բ13. Սոցիալական աշխատանքի մոդելներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 28 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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 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
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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
Թեմա
6`Խնդրի վրա կենտրոնացման մոդելը և նրա օգտագործման հնարավորությունները:
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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ14.Սոցիալական աշխատանք երեխաների հետ -1 (7 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (43 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, 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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ15. Սոցիոլոգիական պրակտիկում -1 (3կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, ( 45 ժամ գործնական պարապմունք)
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
87

Դասընթացի
նպատակն
է
սովորողների
մոտ
զարգացնել
սոցիալական
աշխատանքի
հետազոտություններ անցկացնելու և հետազոտական տարբեր մեթոդներ կիրառելու գործնական
հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կազմել սոցիալական հետազոտության ծրագիր,
2. 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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ16 .Հասարակայնության հետ կապերի հիմունքներ և պրակտիկում (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 28 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 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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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 0, 5 է:
2201/Բ17. Սոցիալական դեպքի կառավարում (6 կրեդիտ)
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Շաբաթական 4 ժամ, (32 ժամ դասախոսություն և
28 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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.
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ18. Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկում -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, ( 60 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 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`
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Մասնագիտական հմտությունների կիրառումը անհատական սոցիալական տեխնոլոգիաներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2201/Բ19. Սոցիալական աշխատանք խոցելի խմբերի հետ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և
30 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, 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: Թեմա 2` Տարեց մարդկանց հետ
աշխատանքում սոցիալական աշխատողին 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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ20.Սոցիալական վերահսկողություն և շեղվող վարք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (16 ժամ դասախոսություն և 14 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2201/Բ21. Սոցիալական աշխատանք իրավախախտների հետ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (16 ժամ դասախոսություն, 14 ժամ գործնական)
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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,
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`Քրեական 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
Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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 0, 5 է:

2201/Բ22. Սոցիալական քաղաքականության հիմունքներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն և 30ժամ գործնական պարապմունք)
7 –րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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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:
Բովանդակությունը.
Թեմա 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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ23. Սոցիալական կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (20 ժամ դասախոսություն և 10 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.
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 ՈՒԹՀՍվերլուծություն: Թեմա 8`Սոցիալական մենեջմենթը և սոցիալական աշխատանքը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
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2201/Բ24. Սոցիալական աշխատանքի տնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ (30ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ25.Սոցիալական պաշտպանության համակարգը Հայաստանում (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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 2` Սոցիալական
պաշտպանության կազմակերպման պատմությունը և զարգաց ման փուլերը ՀՀ-ում: Թեմա 3`
Սոցիալական աշխատանքը և սոցիալական քաղաքականությունը: Թեմա 4`Սոցիալական
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
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Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ26. Սոցիալական տեսություններ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն և 34 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.
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ27. Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկում 3 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, ( 60 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
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2201/Բ27. Մարդու իրավունքները և սոցիալական աշխատանքը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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
գործառնման
վերաբերյալ
պետության
և
հանրության
տարբեր
շերտերի
դրանց
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:
2201/Բ28. Մարդու վարքը սոցիալական միջավայրում

Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Այս դասընթացը կենտրոնանում է այն գիտելիքների և հմտությունների վրա, որոնք անհրաժեշտ են
սոցիալական աշխատողներին մարդու վարքը ուսումնասիրելու և նրանում փոփոխություններ
կատարելու համար հետազոտությունների, մասնավորապես կոնֆլիկտաբանության ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հետազոտությունների ծագումնաբանական և տեսական, մեթոդաբանական
առանձնահատկությունների մասին,
2. կհասկանա մեթոդաբանական առանձնահատկությունները,
3. Կկարողանան քննարկումներ կազմակերպել հետազոտությունների որակի և սեփական
մագիստրական թեզերի հետազոտական բաժինների մասին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1`էկոլոգիական մոտեցումը սոցիալական աշխատանքում:

Թեմա 2`Հասարակությունը,
մշակույթը,համայնքը եվ ֆիզիկական միջավայրը որպես մարդու վարքի համատեքստեր: Թեմա
3`Կազմակերպությունները որպես մարդու վարքի համատեքստեր: Թեմա 4՝ Կրթական
հաստատությունները որպես մարդու վարքի համատեքստեր: Թեմա 5՝ Փոքր խմբերը որպես մարդու
վարքի համատեքստեր: Թեմա 6`Ընտանիքը որպես մարդու վարքի համատեքստ: Թեմա 7`Ժառանգական
եվ կենսաբանական գործոնները որպես մարդու վարքի համատեքստ: Թեմա 8`Ընտանիքի ստեղծումը
տարբեր հասարակություններում: Թեմա 9`Ընտանիքի փոխակերպումներ – ծնունդ, մանկիկություն և
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լեզու: Երեխաների և ծնողների սոցիալականացումը: Թեմա 10`Ընտանիքի փոխակերպումներ –
մանկություն: Թեմա 11`Ընտանիքի փոխակերպումներ – պատանեկություն: Թեմա 12`Ընտանիքի
փոխակերպումներ – չափահասություն: Թեմա 13`Տարեց ընտանիքը և նրա փոխակերպումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2201/Բ29. Սուպերվիզիան սոցիալական աշխատանքում

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

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

2202/Բ01. Ցեղասպանության տեսություններ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
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2202/Բ02. Մշակույթ և քաղաքակրթություն (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 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։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2202/Բ03. Տնտեսական կոնֆլիկտներ (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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 կոնֆլիկտների
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 կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա մեկնաբանել և վերլուծել տնտեսական կոնֆլիկտների կոնկրետ դեպքեր միջազգային
և հայաստանյան իրականությունից:

Բովանդակությունը.
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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 տնտեսական շահեր: Թեմա 11` Տնտեսական կոնֆլիկտների
կարգավորման, կառավարման և լուծման եղանակները. գործընկերային մոտեցում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ04. Կոնֆլիկտի սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ գործնական պարապմունք)
6-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 հետազոտությունները
սոցիոլոգիական ավանդույթների ներքո:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2202/ Բ05. Քաղաքական կոնֆլիկտներ(4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախո սություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, 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:
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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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2202/Բ06. Պատերազմը միջազգային հարաբերություններում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների 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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
բ. «Կոնֆլիկտաբանություն » մասնագիտացում

2202/Բ01. Ռազմական սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)

5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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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
Թեմա
3`
Պատերազմի
սոցիոլոգիական
վերլուծության
սոցիոլոգիական
տեսություն:
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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2202/Բ02. Գովազդի սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափաիչ գնահատումով դասընթաց
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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

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

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

2202/Բ03. Կազմակերպությունների սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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 :
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ04. Արհավիրքի սոցիոլոգիա(4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (32 ժամ դասախոսություն և 12 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց 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
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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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2202/Բ05. Առողջապահության սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով 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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2203/Բ06.
Տեսությունը
և
մեթոդաբանությունը
ոչ
–արևմտյան
հասարակությունների
ուսումնասիրությունում (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների գնահտումով դասընթաց
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 արևելագիտական-սոցիոլոգիական
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
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մեթոդաբանությունը,
կհասկանա սոցիալմշակութային կոնֆլիկտների զարգացման օրինաչափությունները այդ
հասարակություններում,
3. կկարողանա
կատարել
արևելյան
հասարակություններում
արևմտականացման,
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
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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2.

գ. «Սոցիալական տեխնոլոգիաներ» մասնագիտացում

2201/Բ01. PR քրեստոմատիա (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 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 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՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: Միավորների քայլը 0, 5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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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/Բ02. Սոցիալական տեխնոլոգիաներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ (30 ժամ դասախոսություն և 30 ժամ գործնական պարապմունք)
5-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

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2201/Բ03. ԶԼՄ սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 14 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:
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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`ԶԼՄ-ների և արվեստի տարբեր ճյուղերի փոխգործողությունը: Թեմա 7 `ԶԼՄ-ները 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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2201/Բ04. Սոցիալական գովազդ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 14 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 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`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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2201/Բ05. Իմիջի ձևավորման տեխնոլոգաիաներ (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների գնահատումով դասընթաց
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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1.
2.
3.

կտիրապետի իմիջալոգիայի հիմնական հասկացություններին,
կկարողանա քննարկել իմիջ հասկացության սիմվոլիկ կառուցվածքը, գործառույթները,
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` Քաղաքական իմիջիալոգիայի
ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները: Թեմա 7`ԶԼՄ-ները որպես իմիջի ձևավորման, տարածման
հիմնական միջոց. Սկըզբունքները և առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

2201/Բ06. Բրենդինգի հիմունքներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 6 ժամ (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների 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:
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 սոցիալմշակութային: 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 բրենդ-մենեջմենթի 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
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
գ. «Ընտանիքի և երեխաների սոցիալական պաշտպանություն» մասնագիտացում
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2201/Բ01.Ընտանեկան սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (30 ժամ դասախոսություն և30 ժամ գործնական պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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 տեխնիկաները և կիրառումը: Թեմա 8` Ընտանեկան աշխատանքի համակարԹեմա 9` Ընտանեկան
գային և ռազմավարական մոդելեները, դրանց տեխնիկաները և կիրառումը:
աշխատանքի ժամանակակից զարգացումը. ուղղություններ և միտումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:
2201/Բ02.Կոնֆլիկտաբանության տեսություն և պրակտիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (30ժամ դասախոսություն և 30ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, 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:
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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:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2,
1միավոր: 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:

2201/Բ03. Ինստիտուցիոնալ սոցիալական աշխատանք – 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, (16 ժամ դասախոսություն և 14 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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 առանձնահատկությունները: 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:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:

2201/Բ04. Մարդու իրավունքները և սոցիալական աշխատանքը (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (16 ժամ դասախոսություն և 14 ժամ գործնական պարապմունք)
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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.
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1.
2.
3.

կիմանա մարդու իրավունքների գաղափարախոսության մասին,
կհասկանա սոցիալական աշխատանքի և մարդու իրավունքի միջև փոխառնչությունները,
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 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 4 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
2201/Բ05. Սոցիալական խորհրդատվության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, (16 ժամ դասախոսություն և 16 ժամ գործնական պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը կենտրոնանում է այն գիտելիքների և հմտությունների ուսուցման վրա, որոնք անհրաժեշտ
են <<Սոցիալական աշխատանք>> 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
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
2201/Բ06. Մարդու կյանքի փուլերը (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ, (24 ժամ դասախոսություն և 24 ժամ գործն. պարապմունք)
8-րդ կիսամյակ, առանց ընթացիկ քննությունների գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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.
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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
Առանց ընթացիկների քննությունը
Առանց ընթացիկների քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

6. Կրթական այլ մոդուլներ
«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:

Ամփոփիչ մասնագիտական քննություն (4 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ավարտական աշխատանք (12 կրեդիտ)
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8-րդ կիսամյակ, քննություն

«Սոցիալական աշխատանք» մասնագիտություն
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:
2201. Պրակտիկա 2 (6 կրեդիտ)
6 շաբաթ, շաբաթական 2 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 2 ժամ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է պրակտիկ դաշտում զարգացնել ուսանողների այն տեսական գիտելիքները և
հմտությունները, որոնք հանարավորություն 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 2 ժամ, 7-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Պրակտիկայի նպատակն է պրակտիկ դաշտում զարգացնել ուսանողների այն տեսական գիտելիքները և
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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:

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

Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում`
հետևյալ ծրագրերով.
1. «Հասարակայնության հետ կապեր»,
2. «Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն»,
3. «Սոցիոլոգաիկան հետազոտություների մեթոդաբանություն»,
4. «Անվտանգություն և միգրացիոն քաղաքականություն»,
5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

1. «ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ» ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.Ծրագրի անվանումը և

Հասարակայնության հետ կապեր /031804.01.7

մասնագիտության թվանիշը

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է
4. Շնորհվող որակավորումը

Հասարակայնության հետ կապերի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական

2017/2018

տարին
6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7.Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ սահմանված կարգի Երևանի պետական համալսարանի հեռակա
ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2016/2017 ուստարվա ընդունելության կանոնակարգերին
համապատասխան:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի
 Տրամադրել ուսանաողներին խորը և համակողմանի գիտելիքներ հաղորդակցության կառավարման,
հասարակական կարծիքի ձևավորմանն առնչվող հիմնական տեսամեթոդաբանական մոտեցումների,
ժամանակակից
ԶԼՄ-ի գործառմնման օրինաչափությունների, հաղորդակցության հայեցակարգերի
վերաբերյալ,
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 Զարգացնել ուսանողների զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական
փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդներիի օգտագործելու
ունակությունները,


Տրամադրել ուսանողներին համակողմանի և խորը տեսական գիտելիքներ և պրակտիկ
հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են հասարակայնության հետ կապերի, բրենդինգի,
գովազդի, կոմերցիոն, մարքետինգային, կորպորատիվ, սոցիալական, քաղաքական,
ռազմական
հաղորդակցությունների
ոլորտներում
ազգային
ու
միջազգային
աշխատաշուկայում մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար,

Զարգացնել
խորհրդատվություն
իրականացնելու
ուսանողների
կարողությունները`
ուղղված
աշխատանքային բարենպաստ հարաբերությունների ձևավորմանը, արդյունավետ հաղորդակցմանը
աջակցելուն, կորպորատիվ մշակույթի, կազմակերպության հեղինակության և վարկի, իմիջի ձևավորման,
ներկազմակերպչական միջոցառումների իրականացմանն ու վերահսկմանը:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. քննարկելու հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները,
2. վերլուծելու
զանգվածային
հաղորդակցությունների
և ժամանակակից
ԶԼՄ-ների հետ
համագործակցման հիմնախնդիրները, կորպորատիվ հեղինակության, իմիջի ձևավորման և
զարգացման օրինաչափությունները, գործունեության հայեցակարգերը,
3. նկարագրելու հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին
տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները, ինչպես նաև
կազմակերպության հեղինակության և վարկի, իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները,
4. ներկայացնելու ՀՀ տեղեկատվական քաղաքականության և անվտանգության հայեցակարգին և
հիմնախնդիրները,
սահմանելու էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են հասարակական
հարաբերությունները մասնավորապես` հաղորդակցությունների ոլորտում:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. մշակելու և ներկայացնելու կազմակերպությունների և հասարակայնության միջև արդյունավետ
հաղորդակցությունների հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարություններ, պլանավորելու PRնախագծեր,
2. ներկայացնելու առաջարկներ և մշակել
հեղինակության և վարկի բարելավմանը,

հանձնարարականներ`

ուղղված

կազմակերպության

3. մշակելու տեղեկատվական փաթեթներ (PR-փաստաթղթերի) և կազմակերպել համապատասխան
միջոցառումներ` ուղղված կազմակերպությունների կատարած աշխատանքների և ծրագրերի
վերաբերյալ լայն հասարակայնության տեղեկացմանը,
4. կիրառելու զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական
փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները,
5. ներկայացնելու առաջարկներ`
ուղղված կազմակերպությունների ներքին և արտաքին
հասարակայնությունների
հետ
բարենպաստ
հարաբերությունների
ձևավորմանը,
իմիջի
կաուցակցմանը, ինչպես նաև արդյունավետ հաղորդակցման աջակցում, կորպորատիվ միջոցառումների
կազմակերպում և վերահսկում,
6. մշակելու և իրականացնելու կոնֆլիկտային, ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսում,
հակաճգնաժամային PR-միջոցառումների նախագծում, ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PR-տեխնիկաներ,
7. կիրառելու սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները,
պատրաստելու բանավոր և գրավոր հաղորդագրություններ, հրապարակային ելույթներ, իրականացնելու
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շնորհանդեսների
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի
1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից
2. արդյունավետորեն
իրականացնելու
ծրագրելի
պլանավորում`
գնահատելով
անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
3. իրականացնելու ժամանակային ռեսուրսների պլանավորում և կառավարում,
4. հետևելու և պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու կանոնները
գնահատելու ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները
11. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
12. Գնահատման ձևերը
 Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5
միավոր արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
 Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներով։
 Ստուգարք:
 Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը ՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը
1 է:
13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Հասարակայնության հետ կապեր» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել ՀՀ
ոլորտում գործող ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ
պաշտոնները.

Խորհրդատվական ընկերություններ


PR-խորհրդատու։

Հասարակայնության հետ կապերի կամ լրատվական ստորաբաժանումներ


գործադիր տնօրեն,



հասարակայնության հետ կապերի բաժնի վարիչ,



PR-մենեջեր,



մամուլի քարտուղար,



ներքին պահանջների վերլուծաբան,



PR- թիմի ղեկավար,



PR-գործակալ:

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ Հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, ՀՀ
Կառավարություն, նախարարություններ, այլ պետական կառույցներ, Կենտրոնական բանկ, ՀՀ
ֆինանսաբանկային համակարգ, արտադրական, կոմերցիոն, ծառայությունների ոլորտի խոշոր, միջին և
փոքր կազմակերպություններում, հասարակայնության հետ կապերի, մարքեթինգի, գովազդի ոլորտներում
գործող մասնավոր ձեռնարկությունները:
ՀՀ բուհերում և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում մասնագիտական
դասընթացների դասավանդում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի
ամբիոնի ասպիրանտուրայում` ԻԲ.00.03- շիֆրին համապատասխան` «Միջին մակարդակի տեսություններ,
սոցիալական կառույցներ, սոցիալական ինստիտուտներ և գործընթացներ»:
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14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարաններ և
հետազոտական լաբորատորիա,
 հեռաուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,
էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

15. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
ՀՀ բուհական համակարգում ներդրված և Բոլոնիայի գործընթացից բխող, Հայաստանում տեղայնացված
չափորոշիչներ, օրինակ՝ “Հասարակայնության հետ կապեր” մասնագիտության (040400) Պետական
կրթական չափորոշիչ:
Բացի այդ, նեղ մասնագիտական առումով սույն ծրագրի մշակման և վերամշակման համար կիրառվել են՝ 1)
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. Специальность 350400
- Связи с общественностью. Квалификация - специалист по связям с общественностью. Регистрационный № 42
мжд/сп" (утв. Минобразованием РФ 14.03.2000), 2) APR, Universal Accreditation Board, Study Guide for the
Examination for Accreditation in Public Relations, 3) Queen Margaret University, Edinburg, Media, Communication
and Sociology, MSc Public Relations, Dissertation Handbook, Dissertation module IM152, 2007/8, 4) UK, Birmingem
City University, Public Relations MA ծրագրերը և հասարակայնության հետ կապերի ոլորտի առաջատար այլ
համանման մագիստրոսական ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային որոշ տարրեր, ինչպես նաև
որակի ապահովման մոտեցումներ:
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«ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
քննարկել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր`

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
մշակել
և
ներկայացնել
կազմակերպությունների

և
հասարակայնության
միջև
արդյունավետ
հաղորդակցությունների
հաստատմանն
ուղղված
PRռազմավարություններ, պլանավորել PR-նախագծեր,

սոցիոլոգիական, մենեջմենթի, քաղաքագիտական, սոցիալհոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները

Ա2

վերլուծել զանգվածային հաղորդակցության և ժամանակակից
ԶԼՄ-ների
հետ
համագործակցման
հիմնախնդիրները,
կորպորատիվ
հեղինակության,
իմիջի
ձևավորման
և
զարգացման
օրինաչափությունները,
գործունեության
հայեցակարգերը
նկարագրել հասարակական և կորպորատիվ շահերի,
կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին տեղեկատվության
ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները,
ինչպես նաև կազմակերպության հեղինակության և վարկի,
իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները

Բ2

ներկայացնել առաջարկներ և մշակել հանձնարարականներ`
ուղղված կազմակերպության հեղինակության և վարկի
բարելավմանը,

Բ3

մշակել տեղեկատվական փաթեթներ (PR-փաստաթղթերի) և
կազմակերպել համապատասխան միջոցառումներ` ուղղված
կազմակերպությունների
կատարած
աշխատանքների
և
ծրագրերի
վերաբերյալ
լայն
հասարակայնության
տեղեկացմանը,

Ա4

ներկայացնել ՀՀ տեղեկատվական քաղաքականության և
անվտանգության հայեցակարգերն և հիմնախնդիրները

Բ4

կիրառել
զանգվածային
սոցիալական
գործընթացների,
կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական փոխգործունեության և
փոխկապվածության
դրսևորման
ձևերի
վերլուծության
մեթոդները,

Ա5

սահմանել էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք
կարգավորում են հասարակական հարաբերությունները
մասնավորապես` հաղորդակցության ոլորտում:

Բ5

մշակել առաջարկներ`
ուղղված կազմակերպությունների
ներքին
և
արտաքին
հասարակայնությունների
հետ
բարենպաստ հարաբերությունների ձևավորմանը, իմիջի
կաուցակցմանը, ինչպես նաև արդյունավետ հաղորդակցման
աջակցմանը, կորպորատիվ միջոցառումների կազմակերպմանը
և վերահսկմանը,

Ա3

Բ6

մշակել և իրականացնել կոնֆլիկտային, ճգնաժամային
իրավիճակների կանխատեսում, հակաճգնաժամային PRմիջոցառումների նախագծում, ճգնաժամային իրավիճակների
մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PRտեխնիկաներ,

Բ7

կիրառել
սոցիոլոգիական
և
մարքեթինգային
հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները,

Բ8

պատրաստել բանավոր և գրավոր հաղորդագրություններ,
հրապարակային ելույթների և շնորհանդեսներ իրականացնել

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
աշխատել տարբեր բնույթի գիտական

ինչպես նաև
ռեսուրսներից

օգտվել

աղբյուրների հետ, Գ4
համացանցային տեղեկատվական

Գ2

արդյունավետորեն իրականացնել ծրագրերի պլանավորում` Գ5
գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները,

Գ3

իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների պլանավորում և
կառավարում,

հետևել և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու
կանոնները
գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական
գործընթացները:

«Հասարակայնության հետ կապեր» ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
1. Օտար լեզու 1
2. Օտար լեզու 2
3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական հետազոտություններում
4. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
5. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
6. Հասարակայնության հետ կապերի
մեթոդաբանություն
7. Կորպորատիվ PR
8. Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաներ
9. Ներազդման տեխնոլոգիաներ
10. Վիզուալ սոցիոլոգիա
11. Մեդիահարաբերություններ
12. Հաղորդակցությունների տեսություններ
13. PR պրակտիկում
14. Սոցիալական մարքեթինգ
15. Կոլեկտիվ վարք
16. Հրապարակային ելույթ և հռետորիկա
17. Սոցիալական մեդիաներ
18. Մեդիատեքստերի վերլուծություն
19. Գործարար բանակցություններ
20. Էլեկտրոնային մարքեթինգ և գովազդային
հաղորդակցություն
21. Տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգեր
22. Քաղաքական PR

Մոդուլի
թվանիշը

Ա
1

Ա
2

Ա
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1602/Մ 01
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0309/Մ 01
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2203/Մ 30
2201/Մ 20

Ա
4

Ա
5

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
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«ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602
/Մ 01

2. Անգլերեն լեզու 1

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 կրեդիտ

5.

Գործնական – 4 ժամ

6. 1 ին՝աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական, ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն
ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական
հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Բ 8 - պատրաստել բանավոր և գրավոր հաղորդագրություններ, հրապարակային ելույթների և
շնորհանդեսներ իրականացնել,
Գ1 - աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված
է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական
բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. John M.Swales,Christine B. Feak, “English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The
University of Michigan Press, USA, 2003.
2. John M Swales and Christine B.Feak, “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA.
3 Ingtroduction to Sociological theory: theorists, concepts and their applicability to the twentycentury, 2nd edition (Micele Dillon).
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2. Անգլերեն լեզու-2

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. Գործնական – 2 ժամ

6. 2-րդ ` գարնանային
կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,

firtst



ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմանական սկզբունքներին,
ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,



9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների
B2-C1 մակարակին համապատասխան
4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ 8 - պատրաստել բանավոր և գրավոր հաղորդագրություններ, հրապարակային ելույթների և
շնորհանդեսներ իրականացնել,
Գ1 - աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
12.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007
2. Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007
3. Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent Publishing
Platform 2014
4. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
5. Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016.
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական հետազոտություններում

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3 կրեդիտ

5. Գործնական – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
7. Ստուգարք
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի մասին, սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի
հետ SPSS համակարգի օգնությամբ
 սովորեցնել հետազոտել տարբեր պարամետրերի միջև կորելացիայի առկայությունը SPSS
համակարգի համապատասխան պրոցեդուրաների օգնությամբ, կատարել բացակայող արժեքների
կանխատեսումներ SPSS համակարգի համապատասխան պրոցեդուրաների օգնությամբ
 սովորեցնել վարկածների առաջքաշում և ստուգում SPSS համակարգի օգնությամբ, իրականացնել
քանակական վերլուծություններ SPSS համակարգի օգնությամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Ճանաչել հենքի դերը իր մասնագիտությունում
2. Իրականացնել առաջադրված խնդրի համար SPSS համակարգի համապատասխան պրոցեդուրայի
ընտրություն
3. Կատարել պրոցեդուրայի արդյունքների մեկնաբանում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. SPSS համակարգով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
5. Ակտիվացնել համապատասխսն պրոցեդուրան
6. Կատարել գրաֆիկական հետազոտություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. Ուսանողի մոտ ձևավորվում են նախադրյալներ այլ վիճակագրական համակարգերի
ուսումնասիրման և օգտագործման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 4՝ ներկայացնել ՀՀ տեղեկատվական քաղաքականության և անվտանգության հայեցակարգերն և
հիմնախնդիրները,
Գ1՝ աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից,
Գ2՝ արդյունավետորեն
ռեսուրսները,

իրականացնել

ծրագրերի

պլանավորում`

գնահատելով

անհրաժեշտ

Գ4՝ հետևել և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու կանոնները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Տվյալների կազմակերպումը SPSS-ոմ
2. SPSS-ի հիմնական պատուհանները
3. Տվյալների ձևափոխության պրոցեդուրաներ
4. Մեկ փոփոխականի նկարագրություն
5. Մոբիլ աղյուսակների խմբագրում
6. Բաշխման ձևի ստուգում
7. Փոփոխականների ստատիստիկ գնահատականներ
8. Երկու դիսկրետ փոփոխականների միջև կապի առկայության ստուգում
9. Դիսկրետ և անընդհատ փոփոխականների միջև միջև կապի առկայության ստուգում
10. Երկու անընդհատ փոփոխականների միջև կապի առկայության ստուգում
11. Կանխատեսման ռեգրեսիոն մեթոդներ
12. Գործոնների վերլուծություն
13. Կլաստերային վերլուծություն
14. Դիսկրիմինանտ վերլուծություն
15. Դիսպերսիոն վերլուծություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

В. В.Пацировский , В. В.Пацировская SPSS для социологов Москва 2005
Н.Ш.Кремер Теория вероятностей и математическая статистика Москва 2004

3.

SPSS courses- SPSS online video tutorials www.linda.com
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. Դասախոսություն-1 ժամ
Գործնական – 1 ժամ

7. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին

տրամադրել

հետազոտությունների

տեսական

նախագծման,

և

կիրառական

պլանավորման,

գիտելիքներ

կազմակերպման

և

սոցիոլոգիական
իրականացման

վերաբերյալ,


ուսուցանել սոցիոլոգիական հետազոտության քանակական և որակական տեղեկատվության
ստացման մեթոդները և տվյալների վերլուծության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները:

9. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

թվարկել հետազոտության մեթոդները՝ ըմբռնելով դրանց իմացաբանական, տեսական և
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և կիրառման դեպքերը,

2.

կախված հետազոտության հիմնախնդրից և նպատակից որոշել և ընտրել համապատասխան

3.

որոշակիացնել սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդներով ստացվող տեղեկատվության

մեթոդներ,
վերլուծության ընթացակարգն ու ռազմավարությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

պլանավորել և նախագծել հետազոտական ծրագիր, մշակել հետազոտության իրականացման և
կազմակերպման սկզբունքները, ձևավորել հետազոտության ընտրանք, մշակել դիտարկման
միավորների ընտրության չափանիշներ,

5.

կիրառել սոցիոլոգիական տեղեկատվության հավաքման քանակական և որակական մեթոդներ,

6.

վերլուծել և մեկնաբանել սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը, կազմել հետազոտության

արդյունքների ամփոփ հաշվետվություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

մասնակցել խմբային քննարկումներին՝ հիմնավորելով դիրքորոշումները,

8.

ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ4՝ կիրառել զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական
փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները,
Բ7` կիրառել սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները,
Գ2՝ արդյունավետորեն իրականացնել ծրագրերի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4՝ հետևել և պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու կանոնները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասընթացը բաղկացած է կիսով չափ դասախոսություններից և կիսով չափ գործնական
պարապմունքներից:
2. Դասընթացի ենթադրում է ուսուցողական պրակտիկ նպատակ հետապնդող ոչ ծավալուն դաշտային
աշխատանքների իրականացում:
3. Դասընթացը ենթադրում է լսարանային և արտալսարանային ծանրաբեռնված աշխատանք, որի
ներառում է հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,
վերլուծություններ, հետազոտության ծրագրի մշակում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
2. Հետազոտական ծրագրի մշակման առանձնահատկությունները
3. Հետազոտության նպատակի սահմանում
4. Սոցիալական երևույթների չափելիություն. հետազոտական ինդիկատորներ
5. Վերլուծական միավորների ընտրություն և ընտրանք
6. Քանակական և որակական մեթոդների առանձնահատկությունները
7. Հարցման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները
8. Փաստաթղթերի վերլուծություն (ավանդական և կոնտենտ), ինտերնետը որպես փաստաթուղթ
9. Դիտարկման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները
10. Գիտափորձի իրականացման առանձնահատկությունները հասարակական գիտություններում
11. Հետազոտության իրականացման առանձնահատկություններ
12. Ինֆորմացիայի մշակում, վերլուծություն
13. Ինֆորմացիայի մշակման տեխնիկաներ, մեթոդներ և գործիքներ (SPSS, Nvivo և այլն)
14. Ինֆորմացիայի վերլուծության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
15. Հաշվետվության կառուցվածքը և կազմելու առանձնահատկությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Babbie E.R. (2010) The Basics of Social Research. 5th Edition. Wadsworth Publishing. (տրամադրվում է

4.

դասախոսի կողմից)
Creswell J.W. (2013) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th
Edition. SAGE Publications. (տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
King G., Keohane, R.O. and Verba S. (1994) Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative
Research. Princeton, NJ: Princeton University Press. http://press.princeton.edu/chapters/s5458.pdf.
Qualitative methods in social research. Social science collection guides: topical bibliographies,

5.

Quantitative methods in social research. Social science collection guides: topical bibliographies,

2.
3.

http://www.bl.uk/reshelp/findhelpsubject/socsci/topbib/methsocial/methodsresearch.pdf.
http://www.bl.uk/reshelp/findhelpsubject/socsci/topbib/quantmethods/quantitative.pdf.

Թադևոսյան Գ. (2006) Որակական սոցիակական հետազոտություն, տեսություն,
մեթոդաբանություն և մեթոդ. Երևան: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն: (ԵՊՀ

6.

գրադարան)
Ядов В.А. (2007) Стратегия социологического исследования. Москва: Омега-Л. (ԵՊՀ գրադարան)

7.
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2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
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5. Դասախոսություն- 2 ժամ

8. 1-ին աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ծանոթացնել Հասարակայնության հետ կապեր մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրներին,


ուսանողների մոտ զարգացնել մեթոդաբանական պահանջներին և տեսական մտածողության
ունակություններ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.ուսանողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ մասնագիտության արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
2. ուսանողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ տեսական սկզբունքների և մեթոդաբանական
մշակումների վերաբերյալ,
3. ուսանողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ տեսական մշակումների կիրառման
հնարավորությունների և սահմանափակումների վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ տարբեր իրավիճակների վերլուծության
1.տարբեր իրավիճակների վերլուծության միջոցով կզարգացնեն էմպիրիկ հետազոտությունների
համար անհրաժեշտ իրենց ունակությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օժտված կլինեն տեսական գիտելիքները պրակտիկորեն կիրառելու ունակությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1- քննարկել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
2. Բ4 - կիրառել զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական
փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները,
3. Գ1- աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. ուսուցման ակտիվ մեթոդներ՝ անհատական առաջադրանքներ, խմբային քննարկումներ և այլն/
3. Բանավեճ
4. Զեկուցում
5. Պրեզենտացիաներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ» դասընթացի առարկայական տիրույթը
Թեմա 2. Յ. Բոդրիյար. սպառողական հասարակություն, նշան և սիմուլյակր

Թեմա 3. Մ. Ֆուկո. կառուցվածք, իշխանություն, սեքսուալություն
Թեմա 4. Պ. Բուրդյե. սոցիալական կապիտալ, մրցակցություն, սոցիալական շերտավորում, դասակարգ,
էլիտա
Թեմա 5. Պ. Բերգեր, Թ. Լուկման. սոցիալական ինստիտուտներ, մշակույթ, կրոն
Թեմա 6. Մ. Կաստելս. ցանցային հասարակություն, հանրություն, մասմեդիա
Թեմա 7. Ն. Լուհման. համակարգ, հաղորդակցություն
Թեմա 8. Ու. Բեկ. ռիսկ, աշխատանք և տնտեսություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ֆուկո Մ., Հսկել և պատժել. բանտի ծնունդը, Եր., 2003 /ՀՀ ԳԱԱ գրադարան/
1.
2.

Бергер П., Лукман Т., Социальное конструирование реальности / http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-

content/uploads/2014/06/Berger_Lukman_-_Sotcialnoe_konstruirovanie_realnosti_Skepdic.ru_.pdf
3.

Бодрийяр Ж., Симулякры и симуляции, М., «Постум», 2015

http://lit.lib.ru/k/kachalow_a/simulacres_et_simulation.shtml
4.

Кастельс М., Информационная эпоха, М.: Высшая школа экономики, 2000

/ՀՀ Ազգային գրադարան/
5.
Ритцер Дж., Современные социологические теории, СПб., 2002
https://vk.com/doc161011539_437938378?hash=1a5ffe384df8d31679&dl=7579477b59c1253779
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2. Հասարակայնության հետ կապերի
մեթոդաբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1 ին՝աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. Դասախոսություն-2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տրամադրել համակողմանի համակարգված գիտելիք հասարակայնության հետ
կապերի որպես առանձին մասնագիտական ոլորտի առաջացման նախադրյալների, զարգացման
պատմության վերաբերյալ,


ուսանողները տրամադրել գիտելիքներ գործառնության մոդելների վերաբերյալ,



ուսանողները տրամադրել գիտելիքներ ժամանակակից սոցիալական և PR տեսությունների,
հայեցակարգերի և մեթոդաբանական սկզբունքների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. քննարկելու հասարակայնության հետ կապերի զարգացման և կայացման պատմական ընթացքի
առանձնահատկությունները,
2. քննարկելու PR-ի ժամանակակից տեսությունների և մոդելների
մոտեցումներն ու սկզբունքները,

հիմնական մեթոդաբանական

3. մեկնաբանելու հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները, որպես
PR-գգործունեության տեսամեթոդաբանական հենք:

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)

1.

կիրառելու զանգվածային և հաղորդակցման գործընթացների, սոցիալական փոխգործունեության
և դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները,
2. մշակելու և իրականացնելու ճգնաժամային, կոնֆլիկտային իրավիճակների կանխատեսում,
ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PRմիջոցառումներ,
3. տեղայնացնելու ժամանակակից տեսություններում և տարբեր PR-մոդելների շրջանականերում
կիրառվող վերլուծական և մեկնաբանողական հնարքները

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
2. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները
3. գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - մեկնաբանել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
Բ4 - կիրառել զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական
փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները,
Բ6 - մշակել և իրականացնել կոնֆլիկտային, ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսում,
հակաճգնաժամային PR-միջոցառումների նախագծում, ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PR-միջոցառումներ
Գ5 - գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
5. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.Ներածություն: Մեթոդաբանության դերը գիտության կառուցվածքում: Սոցիալական գիտություններ՝
տեսական և պրակտիկ գիտելիք:
2. PR-ի առաջացման նախադրյալները և զարգացման պատմական ընթացքը.
3. PR-ի զարգացման ժամանակագրությունը ըստ Ջ.Գրունիգի և Թ.Հանտի.
4. PR- ի մենախոսական մոդելների էությունը՝ Publicity and News Agency մոդելները PR-ում` Փ.Բարնումի և
Այվի Լիի ներդրումը մասնագիտության զարգացման գործում,
5. Հասարակայնության հետ կապերի երկխոսական մոդելների զարգացումը՝ երկկողմանի ասիմետրիկ և
երկկողմանի սիմետրիկ մոդելները PR-ում.
6. Է.Բերնայսի ներդրումը PR-ի զարգացման հարցում:
7. PR-գործունեությունը մեկնաբանող ժամանակակից հաղորդակցման և սոցիալական տեսությունները:
8. PR - գործունեության մեթոդաբանական սկզբունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. М.П. Бочаров, История Паблик Рилейшнз: нравы, бизнес, наука, Москва, 2007 (դասախոսի
գրադարանից)
2. Стюарт Юэн — PR! или Умение «раскручивать». Социальная история паблик рилейшнз, Москва, 2006.
(հնարավոր է ներբեռնել համացանցային ռեսուրսներից, http://books.hgtty8.appspot.com/p19/182.html)
3. Т.Э.Гринберг, Коммуникационная теория связей с общественностью: модели, технологии,
синергетический эффект, Изд.МГУ, Москва, 2012. (դասախոսի գրադարանից)
4. Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз (учебное пособие) Москва, 2005.Антипов К.В. “Паблик
рилейшнз”, Москва, 2001. http://socioline.ru/book/f-dzhefkins-d-yadin-pablik-rilejshnz-pr
5. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Актуальные связи с общественностью. Сфера, генезис, технологии,
области применения, структуры. Москва, 2009. (դասախոսի գրադարանից)
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2. Կորպորատիվ PR

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն- 2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
տրամադրել
համակողմանի
համակարգված
գիտելիք
կորպորատիվ
ընկերությւոնների՝ կազմակերպությունների, և հասարակայնության՝ թիրախային լսարանների,
միջև արդյունավետ հաղորդակցության հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարությունների
մշակման վերաբերյալ,


ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ PR-նախագծերի պլանավորման և ներկայացման
սկզբունքների, կազմակերպության հեղինակության և իմիջի ձևավորման ու բարելավման
տեխնոլոգիաների վերաբերյալ,



ուսանողներին ծանոթացնել կորպորացիայի PR-արշավների նախագծման և իրականացման
մոտեցումներին:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.

քննարկելու

կազմակերպությունների

և

հասարակայնության

միջև

արդյունավետ

հաղորդակցությունների հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարությունների մշակման, PRնախագծերի պլանավորման և ներկայացման սկզբուներն ու մոտեցումները,
2.

սահմանելու

կազմակերպության

հեղինակություն,

իմիջ,

վարկ

հասկացությունները,

դրանց

հարաբերակցության խնդիրները, ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները, բարելավմանն
ուղղված PR-ռազմավարությունները,
3.

նկարագրելու հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին
տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները,

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

ներկայացնելու առաջարկներ և մշակելու հանձնարարականներ` ուղղված կազմակերպության
հեղինակության և վարկի բարելավմանը,

2.

մշակելու կազմակերպությունների կատարած աշխատանքների և ծրագրերի վերաբերյալ լայն
հասարակայնության

տեղեկացմանն

ուղղված

տեղեկատվական

փաթեթների

(PR-

փաստաթղթերի),
3.

իրականացնելու կորպորատիվ ճգնաժամերի, կոնֆլիկտային իրավիճակների կանխատեսում,
ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PR-միջոցառումներ,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.
2.

աշխատելու և իրականացնելու թիմային աշխատանք,
իրականացնելու ծրագրերի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 քննարկել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
Ա3 - նկարագրել հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին
տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները, ինչպես նաև
կազմակերպության հեղինակության և վարկի, իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները
Բ3 - մշակել տեղեկատվական փաթեթներ (PR-փաստաթղթերի) և կազմակերպել համապատասխան
միջոցառումներ` ուղղված կազմակերպությունների կատարած աշխատանքների և ծրագրերի վերաբերյալ
լայն հասարակայնության տեղեկացմանը,
Բ5 - մշակել առաջարկներ `
ուղղված կազմակերպությունների ներքին և արտաքին
հասարակայնությունների հետ բարենպաստ հարաբերությունների ձևավորմանը, իմիջի կաուցակցմանը,
ինչպես նաև արդյունավետ հաղորդակցման աջակցման, կորպորատիվ միջոցառումների կազմակերպման
և վերահսկման,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. բանավեճ
4. պրեզենտացիաներ
5. պրակտիկ հետազոտական կամ վերլուծական նախագծեր
6. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
7. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ներածություն: Կորպորատիվ PR դիսցիպլինի նկարագիրը, նպատակները և խնդիրները:
2. Կազմակերպություն և կորպորացիա:
3. Կորպորատիվ մշակույթ, Կորպորատիվ մշակույթի տարրերը:
4. Հասարակայնության հասկացությունը PR-ում:
5. Ներքին և արտաքին, լատենտ և ակտիվ հասարակայնություններ:
6. Թիրախային լսարանների տիպաբանումը:
7. Կազմակերպության և իր հասարակայնության միջև արդյունավետ հաղորդակցություն` RACE
համակարգի էությունը:
8. Կազմակերպություն - հասարակայնություն հաղորդակցման փուլերը:
PR-արշավի

յուրաքանչյուր փուլի առանձնահատկությունը: Թիրախային լսարանի առանձնացում:
9. PR-նախագծի մշակում, ներկայացում, իրականացում:
10. Երկարատև-էվոլյուցիոն PR, կարճատև PR - ակցիաներ:
11. Կազմակերպության իմիջ, իմիջի տեսակները: Կազմակերպության իմիջի և հեղինակության
ձևավորման առանձնահատկությունները: Իմիջի և հեղինակության բարելավմանը ուղղված
միջոցառումներ:
12. Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն:
13. Կորպորատիվ միֆեր: Կորպորատիվ ինքնություն:
14. PR ճգնաժամային իրավիճակներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Скотт М. Катлип, Ален К. Центер, Глен М. Брум, Паблик рилейшнз. Теория и практика. Вильямс Москва
– Санкт-Петербург – Киев, 2000. (դասախոսը տրամադրում է էլեկտրոնային տարբերակը, կարելի
ներբեռնել համացանցից՝ http://bookoteka.ru/5-8459-0107-3.html)
2. Уляновский А. Корпоративный имидж/ Москва, 2008. (դասախոսի գրադարանից)
3. Джефкинс Ф., Ядин Д., Паблик рилейшнз, перевод с англ. под ред. Еремина, Москва, Юнити, 2003
(կարելի է ներբեռնել՝ http://socioline.ru/book/f-dzhefkins-d-yadin-pablik-rilejshnz-pr)
4. Кошелев А. Н. , PR-проектирование. От идеи до воплощения в реальность,2-е изд.-М.:ИТК “Дашков и
К”;Саратов: ООО “Анлейс”, 2011, (դասախոսի գրադարանից)
5. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Актуальные связи с общественностью. Сфера, генезис, технологии, области
применения, структуры. Москва, 2009. (դասախոսի գրադարանից)
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2. Ժամանակակից PR տեխնոլոգիաներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն- 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային
կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել համակողմանի տեսական գիտելիքներ և
պրակտիկ հմտություններ՝
 hասարակայնության հետ կապեր դիսցիպլինի (PR-ի) հիմնական գործիքների,


նոր մեխանիզմների,



տեխնիկաների և տեխնոլոգիաների, կիրառման ոլորտների,



ԶԼՄ-ների կառավարման սկզբունքների վերաբերյալ:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.

մեկնաբանելու PR-ի առանցքային գործիքներն ու տեխնոլոգիաները և դրանց կիրառման
առանձնահատկությունները տարբեր հասարակական (քաղաքական, սոցիալական և
կոմերցիոն) ոլորտներում

2.

քննարկելու PR արշավների կազմակերպման ռազմավարական մոտեցումները

3.

մեկնաբանելու ԶԼՄ հետ փոխհարաբերակցության սկզբունքները

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

կիրառելու պրոպագանդայի, լոբբինգի, մանիպուլյացիայի դրսևորման ձևերի վերլուծության և

կառավարման գործիքներն ու հնարքները
2.

մշակելու և իրականացնելու իմիջի, նեյմինգի,
ռազմավարական սկզբունքներ ու PR տեխնիկաներ

բրենդային

մոդելների

ստեղծման

գ.(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
2. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները և զարգացնել նոր գաղափարները
3. վերլուծել և գնահատել ընթացիկ PR նախագծերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 - նկարագրել հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին
տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները, ինչպես նաև
կազմակերպության հեղինակության և վարկի, իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները
Բ2 - ներկայացնել առաջարկներ և մշակել հանձնարարականներ` ուղղված կազմակերպության
հեղինակության և վարկի բարելավմանը,
Բ5
–
մշակել
առաջարկներ`
ուղղված
կազմակերպությունների
ներքին
և
արտաքին
հասարակայնությունների հետ բարենպաստ հարաբերությունների ձևավորմանը, իմիջի կաուցակցմանը,
ինչպես նաև արդյունավետ հաղորդակցման աջակցում, կորպորատիվ միջոցառումների կազմակերպում և
վերահսկում,
Գ5 - գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. զեկուցումներ, էսսեներ.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ներածություն: Սոցիալական տեխնոլոգիա հասկացությունը գիտության համատեքստում: PR-ը որպես
սոցիալ-հաղորդակցային տեխնոլոգիա:
2. PR տեխնոլոգիաների տարատեսակները և կիրառման սկզբունքները.
3. PR-տեխնոլոգիաների բազային գործիքները՝ Բենչմարկինգ, Life Placement, Storytelling: Բամբասանքները
որպես PR գործիքներ: PR-ակցիաների տեսակները` ասուլիս, ճեպազրույց (բրիֆֆինգ), ընդունելություն,
շնորհանդես:
4. PR տեխոնոլոգիաները քաղաքական ոլորտում: Մանիպուլյացիոն տեխնոլոգիաները PR–ում:
Տեղեկատվական պատերազմներ: “Ուղեղների լվացում” և պրոպագանդա: Հակաճգնաժամային PR և
խնդրի լուծմանն ուղղված մենեջմենթ: PR և լոբբինգ:
5. Հասարակայնության հետ կապերը սոցիալական ոլորտում. Հովանավորչություն և ֆանդրայզինգ:
6. Հասարակայնության հետ կապերը կոմերցիոն ոլորտում:
7. Իմիջ հասկացությունը PR-ում: Իմիջի կառուցվածքը և տեսակները:
8. Բրենդինգի հասկացությունը PR-ում: Բրենդի կառուցվածքը: Նոր բրենդինգ:
9. Միֆոդիզայն հասկացությունը PR-ում: PR-ը որպես առասպելաստեղծ գործունեություն:
10. Naming-ը որպես նորագույն PR տեխնոլոգիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Антипов К.В., Паблик рилейшнз, Москва, 2001, http://socioline.ru/book/f-dzhefkins-d-yadin-pablik-

rilejshnz-pr
2. Девид Аакер, Бренд лидерскво: новая концепция брендинга, изд. дом Гребенникова, Москва, 2003
(դասախոսի գրադարանից)
3. Ульяновский А.В. Мифодизайн: коммерческие и социальные мифы. СПб, 2005 (դասախոսի
գրադարանից)
4. Шепель В. М ., «Имиджeлогия. Секреты личного обаяния», Москва 1997 (հնարավոր է ներբեռնել
համացանցային ռեսուրսներից
5. Gad Thomas (2001). 4-D Branding: Cracking the Corporate Code of the Network Economy. Great Britain
(դասախոսի գրադարանից)
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2. Ներազդման տեխնոլոգիաներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն-2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային
կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Փոխանցել հոգեբանական ներազդման մեթոդների համակարգի վերաբերյալ գիտելիքներ
Հասարակայնության հետ կապեր մասնագիտության շրջանակներում կիրառելու համար
 Զարգացնել հոգեբանական ներազդման մեթոդների և տեխնիկաների կիրառման համար
անհրաժեշտ հմտություններ՝ մասնագիտական գործունեության շրջանակներում կիրառելու
համար
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

վերլուծել հոգեբանական ներազդման մեթոդները, տեխնիկաների և դրանց կիրառման
առանձնահատկությունները,

2. տարբերակել ներազդման խոսքային, ոչ խոսքային և հարալեզվական միջոցները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տիպաբանել մարդկանց ըստ անհատական առանձնահատկությունների և կկարողանա կկիրառել
հոգեբանական ներգործության համարժեք միջոցներ
2. կիրառել ՆԼԾ որոշ տեխնիկաներ՝ համապատասխան իրավիճակներում
3. կիրառել համոզման, ներշնչման, փաստարկման և այլ քաղաքակիրթ ներազդման մեթոդներ
4. պաշտպանվել հոգեբանական ներգործման ազդեցությունից
5.

վերծանել մարդկանց ոչ խոսքային հաղորդագրությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. հոգեբանական ներգործման մեթոդներն օգտագործել հասարակայնության հետ կապեր
մասնագիտության շրջանակներում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - մեկնաբանել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
Բ4 - կիրառել զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական

փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները,
Բ6 մշակել և իրականացնել կոնֆլիկտային, ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսում,
հակաճգնաժամային PR-միջոցառումների նախագծում, ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PR-տեխնիկաներ,
Գ1 - արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Սեմինար պարապմունքներ
3. Սլայդների միջոցով նյութի ներկայացում
4. Ինտերակտիվ քննարկումներ
5. Դերային խաղեր
6. Ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանական ներազդման հիմնական հասկացությունները
2. Հոգեբանական ներազդման քաղաքակիրթ մեթոդներ
3. Հոգեբանական ներազդման բարբարոսական մեթոդներ
4. Մանիպուլիացիան որպես ներազդման միջոց
5. Սոցիալական պերցեպցիա, առաջին տպավորության ձևավորման գործոնները
6. Անձի խառնվածք, բնավորություն, շեշտվածություն
7. Ոչ վերբալ լեզուն որպես անձի մասին տեղեկատվության ստացման միջոց
8. Ոչ վերբալ լեզուն որպես ներազդման միջոց
9. Միջմշակութային հաղորդակցում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչաջյան Ա. Սոցիալական հոգեբանություն, ՏԱԹԵՎ ԳԿՀ, Եր., 2004: /Ա.Սահակյանի գրադարան/
2.Чалдини Р. Психология влияния. – СПб. Питер, 2005: / http://mirknig.su/knigi/psihologiya/82195-psihologiyavliyaniya.html/
3.Сидеренко Е. Тренинг: влияние и противостояния влиянию. РЕЧЬ. С.-Петербург, 2004.
/ https://refdb.ru/look/1226920.html/
4.Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массoвых информационных процесов. М., «Мысль»,1973.
/
http://magnetfox.com/download/3255867/
5.Аллан Пиз. Язык теледжижений. / http://royallib.com/author/allan_piz.html/

1. 2201/Մ 24

2. Վիզուալ սոցիոլոգիա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն- 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին վիզուալ սոցիոլոգիայի, նշանաբանության և գունաբանության
հիմնական տեսությունների հետ,
 սովորեցնել վիզուալ արտահայտման առկա ձևերի՝ տեսանյութ, պատկեր, թատրոն,
ճարտարապետություն և այլն, սոցիոլոգիական վերլուծության մոտեցումները,
 սովորեցնել օգտագործել տեսողական ընկալման առանձնահատկությունները և վիզուալ
հնարքները հասարակայնության հետ կապերի ոլորտում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կատարել վիզուալ նյութի սոցիոլոգիական վերլուծություն,

2.

կիրառել նշանաբանության օրինաչափությունները,

3.

կիրառել վիզուալ սոցիոլոգիայի գիտելիքները բրենդինգային գործունեության
ընթացքում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

տարանջատել վիզուալ պատկերների կոնոտատիվ և դենոտատիվ իմաստները,

2.

վերլուծել վիզուալ պատկերները և դրանց մշակութային համատեքստը, դիտարկել դրանց
փոխակերպումը,

3.

ստեղծել պատկերներ՝ օգտագործելով տարբեր վիզուալ հնարքներ, իմաստավորել և
իմաստափոխել առկա և նոր վիզուալ պատկերները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծել քաղաքային, ճարտարապետական միջավայրը վիզուալ սոցիոլոգիայի
համատեքստում,

2.

վերլուծել սոցիալական և գործարար վիջավայրում վիզուալ հնարքների կիրառման
առանձնահատկությունները,

3.

արդյունավետ հաղորդակցվել վիզուալ պատկերների միջոցով՝ համապատասխանեցնելով
պատկերը, նշանը և իմաստը թիրախային լսարանի փորձին և ընկալութմներին:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1 - մշակելու և ներկայացնելու կազմակերպությունների և հասարակայնության միջև
արդյունավետ հաղորդակցությունների հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարություններ,
պլանավորելու PR-նախագծեր,
Բ2 - ներկայացնել առաջարկներ և մշակել հանձնարարականներ` ուղղված կազմակերպության
հեղինակության և վարկի բարելավմանը,
Բ4 - առաջարկներ ներկայացնելու` ուղղված կազմակերպությունների ներքին և արտաքին
հասարակայնությունների հետ բարենպաստ հարաբերությունների ձևավորմանը, իմիջի
կաուցակցմանը, ինչպես նաև արդյունավետ հաղորդակցման աջակցում, կորպորատիվ
միջոցառումների կազմակերպում և վերահսկում:
Գ 4 - հետևելու և պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու կանոնները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. անհատական աշխատանք
3.խմբային նախագիծ
4.դեպքերի վերլուծություններ, այլ ինտերակտիվ մեթոդներ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10
միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար
3, 3, 2, 2 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ներածություն. Վիզուալ սոցիոլոգիայի մեթոդաբանական հիմքերը: Վիզուալ հաղորդակցման
բովանդակությունը և կառուցվածքը: Տեսողական ընկալման առանձնահատկությունները:
Պատկերի սոցիոլոգիական վերլուծության հնարավորությունները: Պատկերի գործառույթները: Ռ.
Բարտի սեմիոլոգիական համակարգը: Նշանների դենոտատիվ և կոնոտատիվ իմաստներ:
Կոդավորումը և դեկոդավորումը վիզուալ սոցիոլոգիայում: Գույների նշանակությունը: Նշանների
տիպաբանումն ըստ Չ. Պիրսի: Սիմուլյակր և սիմուլյացիա ըստ Ժ. Բոդրիարի: Գեշտալտ-տեսության
սկզբունքները: Նշանների միջև սինտագմատիկ և պարադիգմատիկ կապերը ըստ Ֆ. Դե Սոսսյուրի:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4.
Петр Штомпка. Визуальная социология, 2007. (http://socioline.ru/files/5/84/piotr_sztompka__socjologia_wizualna_2007.pdf)
5.
Гринев С. В. Основы семиотики. М., 2000. 47 c.
(file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%
81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(1).pdf )
6.
Барт Р. Империя знаков/ пер. Я. Г. Бражниковой. — М.: Праксис, 2004. — 143 с. — ISBN 5901574-31-1 (դասախոսի անձնական գրադարանից)
7.
Барт Р. Третий смысл / — М.: Ad Marginem; 201. — 104 с.
(http://kinoseminar.livejournal.com/103289.html )
8.
Бодрийяр Ж." Симулякры и симуляция/ Simulacres et simulation (1981, рус. перевод 2011, пер.
А. Качалова. — М.:
Рипол-классик, 2015. (http://www.simulacrum.h16.ru/files/text/simulacres.pdf )
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2. Մեդիահարաբերություններ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն-2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային
կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տրամադրել համակողմանի համակարգված գիտելիք ԶԼՄ-ի սոցիալական դերի և
նշանակության, ԶԼՄ-ների որպես զանգվածային գիտակցության և վարքի վրա առավել ազդեցիկ
գործոնի վերաբերյալ,


ծանոթացնել ուսանողներին զանգվածային լրատվամիջոցների գործառնության հիմնական
սկզբունքների և նպատակների հետ,



ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ ԶԼՄ-ների հետ արդյունավետ հարաբերությունների
ձևավրման հիմքերի, սկզբունքների, PR տեքստերի կազման և մեդիային տրամադրման ձևերի

վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. քննարկելու ԶԼՄ-ների ժամանակակից տեսությունները, մեդիա-գործունեության հայեցակարգային
մոտեցումները, մեդիա-ուսումնասիրությունների (Media Studies) հիմնական հասկացությունները,
2. մեկնաբանելու ԶԼՄ-ների հետ համագործակցման հիմնախնդիրները, հիմնական սկզբունքները,
արդյունավետ մեդիա-հարաբերությունների հաստատման հիմքերը
3. սահմանել և մեկնաբանել տարբեր հիմնախնդիրների լուսաբանման էթիկական և իրավական նորմերը,
որոնք կարգավորում հաղորդակցության և տեղեկատվական ոլորտը

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.
3.

մշակելու տեղեկատվական փաթեթներ (PR-փաստաթղթերի) և կազմակերպել լրատվամիջոցների
համար հատուկ միջոցառումներ` մամուլի ասուլիսներ, ճեպազրույցներ, պրես-տուրեր և այլն
պատրաստելու գրավոր հաղորդագրություններ, կազմել PR –տեքստեր
մշակելու մեդիահարաբերությունների ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր

գ.(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
2. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները
3. գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 - ներկայացնել ՀՀ տեղեկատվական քաղաքականության և անվտանգության հայեցակարգին և
հիմնախնդիրները
Ա5 - սահմանել էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են հասարակական
հարաբերությունները մասնավորապես` հաղորդակցության ոլորտում
Բ3 - մշակել տեղեկատվական փաթեթներ (PR-փաստաթղթերի) և կազմակերպել համապատասխան
միջոցառումներ` ուղղված կազմակերպությունների կատարած աշխատանքների և ծրագրերի վերաբերյալ
լայն հասարակայնության տեղեկացմանը,
Գ5 - գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.մեդիա-տեքստերի պատրաստում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
5. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.

Ներածություն: Տեղեկատվական հասարակություն. առանձնահատկությունները և խնդիրները:
Զանգվածային հաղորդակցություն և զանգվածային լրատվության միջոցներ` տպագիր և

էլեկտրոնային մեդիա:
3. Մեդիա հարաբերություններ: ԶԼՄ-ների հետ փոխազդեցության անհրաժեշտությունը:
4. PR տեքստերի տեսակները` կոմերցիոն և ոչ կոմերցիոն, գովազդային, թիրախային, ներքին և
արտաքին լսարաններին ուղղված տեքստեր և այլն:
5. Տեղեկատվա-լրատվական նյութերի տրամադրման ձևերը` մամլո-ասուլիս, շնորհանդես, մամլոհաղորդագրություն, հատուկ հոդվածներ (positon-paper, by-liner և այլն), հարցազրույցներ:
6. PR և Internet: Համացանցային տեխնոլոգիաների նշանակությունը սոց.հաղորդակցությունների
կազմակերպման
և
կառավարման
գործում:
Նոր
ԶԼՄ-ներ.
նկարագրությունն
ու
առանձնահատկությունները, WEB-2.0:
արդյունավետությունը.
չափման
անհրաժեշտությունը,
7. Մեդիահարաբերությունների
մեթոդաբանությունը:
8. Հայաստանյան մեդիա հարաբերությունների և PR-ի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Ушанов П.В. МR - Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public relations.
Москва. 2009. (դասախոսը կտրամադրի էլեկտրոնային տարբերակը)
2.
Мандель Б. Р. PR: методы работы со средствами массовой информации. Москва, 2010. (կարելի է
ներբեռնել համացնցից՝ http://pnntcock.livejournal.com/85995.html)
3.
Назайкин А., Медиарилейшнз на 100%: искусство взаимодействия с прессой, Москва, 2010.
(դասախոսի գրադարանից)
4.
Ляйденман Р. Байкальцева Е. Измерения Медиарилейшнз. Как оценить вклад PR в успех компании.
Москва, Санкт-Петербург. 2006. (դասախոսի գրադարանից)
5.
Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Актуальные связи с общественностью. Сфера, генезис, технологии,
области применения, структуры. Москва, 2009. (դասախոսի գրադարանից)
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2. Հաղորդակցությունների տեսություններ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. Դասախոսություն-2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ հաղորդակցությունների ժամանակակից տեսությունների
մասին, որոնք մշակվել են արդի հասարակությունների փոխակերպական գործընթացների
պայմաններում և արտացոլում են հասարակության տեղեկատվական-հաղորդակցական բնույթը:


քննարկել ԶԼՄ-ների և համացանցի դերը հաղորդակցական գործընթացների միջնորդման,
հասարակական կարծիքի կառավարման և ուղղորդման, վարքային մոդելների ձևավորման և
տարածման առումով:



քննարկել հաղորդակցական և Մեդիա-գործընթացների
մասնագետների համար` փոխանցելով ուսանողներին
հմտություններ:

կիրառական նշանակությունը PR
համապատասխան գիտելիքներ և

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

Քննարկելու հաղորդակցությունների ավանդական և ժամանակակից տեսությունները` հեղինակային
մոտեցումները, առանձնահատկությունները, կապն արդի իրականության հետ,
տարբերակելու ավանդական և ժամանակակից ԶԼՄ-ների սոցիալական գործառույթները, ներազդման
մեխանիզմները, լսարանայի առանձնահատկությունները,
մասնագիտորեն ծանոթ լինելու ԶԼՄ-ների կողմից հասարակական կյանքի հանդեպ ներազդման, ԶԼՄ-

ների գործունեության վերլուծության և կառավարման մոտեցումներին,

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. կիրառելու հաղորդակցությունների տեսությունների մեթոդաբանությունը հասարակայնության հետ
կապերի իրականացման բնագավառում,
2. օգտագործելու
ժամանակակից
հաղորդակցական
տեխնոլոգիաները
մասնագիտական
գործունեության ընթացքում` հաշվի առնելով թիրախային լսարանի առանձնահատկությունները,
3. արդյունավետորեն մասնակցելու մեդիա-գործընթացներին և օգտագործելու ԶԼՄ տեխնոլոգիաները,
4. ապահովելու սոցիալական հարաբերությունների արդյունավետութունը` հաղորդակցական
դաշտում,

գ.(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

քննարկելու հաղորդակցական գործընթացների միջառարկայական հիմնահարցեր,

2.

զարգացնելու սեփական մասնագիտական կարողությունները մեդիա-հարաբերություններում,

3.

ապահովելու հասարակայնության հետ հարաբերությունների արդյունավետությունն ավանդական և
ժամանակակից ԶԼՄ-ների դաշտում` թիրախային լսարանի առանձնահատկությունների
հաշվարկմամբ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 քննարկել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
Ա2- վերլուծել զանգվածային հաղորդակցության և ժամանակակից ԶԼՄ-ների հետ համագործակցման
հիմնախնդիրները, կորպորատիվ հեղինակության, իմիջի ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները,
գործունեության հայեցակարգերը
Ա5 - սահմանել էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են հասարակական
հարաբերությունները մասնավորապես` հաղորդակցությունների ոլորտում:
Գ1 - աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
5. աշխատանք փոքր խմբերում
6. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ներածություն: 1. Տեխնոլոգիական դետերմինիզմի տեսություն: 2. Օրակարգի ձևավորման տեսություն: 3.
Բռնության կուլտիվացիայի տեսություն: 4. Սոցիալական ուսուցման տեսություն: 5. Ստ. Հոլլի քննադատական
տեսություն: 6. Լռության պարույթի տեսություն: 7. Ֆրեյմինգը` որպես ռազմավարություն և Մեդիատեխնոլոգիա: 8. Տեղեկատվության ֆրեյմավորման առանձնահատկությունը հասարակայնության հետ
կապերում: 9. Մեդիա-էթիկան և PR մասնագիտական էթիկան: 10. Մեդիա իրավունքն ու դրա մշակութային
առանձնահատկությունները: 11. ԶԼՄ տեսակներն ու ժամանակակից գործառույթները: 12. Ժամանակակից

համացանցային տեխնոլոգիաները և PR-ը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Griffin, E. (1996). A First Look at Communication Theory. N.Y.: McGraw-Hill, Inc.
2. P. Norris (2000). A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies. Cambridge: Cambridge
University Press, р. 6-8.
3. Noelle-Neumann, E. (1974). “The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion”. In: Journal of Communication,
Vol. 24, No. 2, pp. 43-51.
4. Brüggemann, M. (2014). Between Frame Setting and Frame Sending: How Journalists Contribute to News Frames.
Communication Theory 24, pp. 61–82
5. Entman, R. M. (2003). Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9/11. Political
Communication, 20, pp. 415–432
6. Belknap M. H. “The CNN Effect: Strategic Enabler or Operational Risk?” Parameters, Autumn 2002, pp. 100-114
7. Jowett, G. S., & O’Donnell, V. (2006). Propaganda and Persuasion. USA: Thousand Oaks, Sage Publications Inc.
8. Почепцов, Г. Г. "Коммуникативные технологии 20-го века". Москва: Рефл-Бук, 2002.
9. Атанесян А. В. (2008). Актуальные проблемы современных политических и конфликтных коммуникаций.
Ереван: Изд-во ЕГУ, сс. 8-31.
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2. PR պրակտիկում

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն-2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ

6. 3 րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տրամադրել համակողմանի համակարգված գիտելիք PR-արշավների նախագծման,
իրականացման, գնահատման մոտեցումների վերաբերյալ:


ուսանողների մոտ զարգացնել PR-մասնագետի համար անհրաժեշտ պրակտիկ հմտություններ՝ PR նախագծի (միջոցառման, լրատվամիջոցնարի հետ աշխատանքի, հետազոտության) պլանավորման,
կազմակերպման և իրականացման միջոցով:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. քննարկելու և վերլուծելու PR-ի հիմնական հասկացությունները,
2. մեկնաբանելու
կազմակերպությունների
և
հասարակայնության
հաղորդակցությունների

հաստատմանն

ուղղված

միջև

PR-ռազմավարությունների

արդյունավետ
մշակման,

PR-

նախագծերի պլանավորման և ներկայացման սկզբուներն ու մոտեցումները,

բ. (գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. մշակելու կազմակերպությունների կատարած աշխատանքների և ծրագրերի վերաբերյալ լայն
հասարակայնության տեղեկացմանն ուղղված PR ծրագրեր
2. մշակելու և ներկայացնելու կազմակերպությունների և հասարակայնության միջև արդյունավետ
հաղորդակցությունների հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարություններ, պլանավորելու PRնախագծեր,
3. գործնականում իրականացնելու տարբեր բնույթի PR-արշավներ

4. մշակելու տեղեկատվական փաթեթներ (PR-փաստաթղթերի) և կազմակերպել համապատասխան
միջոցառումներ` ուղղված կազմակերպությունների կատարած աշխատանքների և ծրագրերի վերաբերյալ
լայն հասարակայնության տեղեկացմանը,

գ.(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. աշխատելու և իրականացնելու թիմային աշխատանք,
2. իրականացնելու ծրագրերի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները,
3. իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների պլանավորում և կառավարում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 - նկարագրել հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին
տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները, ինչպես նաև
կազմակերպության հեղինակության և վարկի, իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները
Բ1- մշակելու և ներկայացնելու կազմակերպությունների և հասարակայնության միջև արդյունավետ
հաղորդակցությունների հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարություններ, պլանավորելու PRնախագծեր,
Բ5 - մշակել առաջարկներ `
ուղղված կազմակերպությունների ներքին և արտաքին
հասարակայնությունների հետ բարենպաստ հարաբերությունների ձևավորմանը, իմիջի կաուցակցմանը,
ինչպես
նաև
արդյունավետ
հաղորդակցման
աջակցման,
կորպորատիվ
միջոցառումների
կազմակերպման և վերահսկման,
Գ2 - արդյունավետորեն իրականացնել ծրագրերի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ
ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. պրակտիկ նախագծեր
5. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ներածություն: PR արշավի ընթացակարգերն ու փուլերը, PR-առաջարկի ձևակերպում:
2 PR - նախագծի նախնական պլանավորում, ժամանակացույցի ստեղծում, հիմնախնդրի սահմանում:
Հասարակայնության տարբեր խմբերի տիպաբանում, թիրախային լսարանի առանձնացում.
3. PR –միջոցառումների կազմակերպում` կոնֆերանսների, շնորհանդեսների, մամլո-ասուլիսների
կազմակերպման հիմնական սկզբունքները..
4.
Զանգվածային հաղորդակցություն և զան•վածային լրատվության միջոցների` տպագիր և
էլեկտրոնային մեդիայի հետ աշխատելու սկզբունքներն ու ձևերը:
5. Տեղեկատվա-լրատվական նյութերի տրամադրման ձևերը` մամլո-ասուլիսի, շնորհանդեսի, մամլոհաղորդա•րության պատրաստման, հատուկ հոդվածների (positon-paper, by-liner և այլն),
հարցազրույցների իրականացման սկզբունքներն ու հմտությունները:
6. Առաջխաղացման ապահովումը համացանցում`. PR և Internet :
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.Н.Кошелев. «PR-проектирование. От идеи до воплощения в реальность», Москва 2011 (դասախոսի

գրադարանից, ինչպես նաև՝ http://onlinebookz.ru/36989/)
2. Филип Хенслоу, Практическое руководство по паблик рилейшнз, Санкт-Петербург, 2003 г. (դասախոսի
գրադարանից)
3. Сандра Оливер, Стратегия в паблик рилейшнз, Санкт-Петербург, 2003 г. (դասախոսի գրադարանից_
4. Кошелюк М., Эффективное PR мышление: мастер-класс для начинающих и для профессионалов, Москва,
2008 г. դասախոսի գրադարանից, ինչպես նաև՝ http://www.padaread.com/?book=51714)
5. Юдина Е., Креативное мышление в PR, Москва, 2007 г. (դասախոսի գրադարանից)
6. Jerry A. Hendrix, Darrel C. Hayes, Public Relations Cases, Wadsworth Cengage Learning, Boston, USA, 2010.
(դասախոսի գրադարանից)
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2. Սոցիալական մարքեթինգ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն- 2 ժամ

6. 3 րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տրամադրել համակարգված գիտելիք սոցիալական մարքեթինգի հայեցակարգերի
վերաբերյալ,


ներկայացնել
ուսանողներին
տարբերությունները,



ներկայացնել սոցիալական մարքեթինգի հիմնական ռազմավարություններն ու իրականացման
մեթոդաբանությունը:

կոմերցիոն

և

սոցիալական

մարքեթինգների

հիմնական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.
4.

քննարկելու և վերլուծելու սոցիալական մարքեթինգի հիմնական հասկացությունները,
մեկնաբանելու մարքեթինգային հայեցակարգերի հիմնական մոտեցումներն ու սկզբունքները
քննարկելու կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հայեցակարգի հիմնադրույթներն ու
մեթոադաբանական սկզբունքները,
վերլուծելու մարքեթինգի առանձնահատկությունները, սկզբունքները, մեթոդական
առանձնահատկությունները

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.մշակելու և իրականացնելու սոցիալական արշավներ
2. գնահատելու սոցիալական արշավների արդյունավետությունը:

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
2. իրականացնելու ծրագրերի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները,
3. իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների պլանավորում և կառավարում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - քննարկել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
Ա3 - նկարագրել հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին
տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները, ինչպես նաև
կազմակերպության հեղինակության և վարկի, իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները
Բ2.- ներկայացնել առաջարկներ և մշակել հանձնարարականներ` ուղղված կազմակերպության
հեղինակության և վարկի բարելավմանը,

Գ2 - արդյունավետորեն իրականացնել ծրագրերի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. դասախոսություն
7. քննարկում
8. պրեզենտացիաներ
9. պրակտիկ նախագծեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ներածություն: Սոցիալական մարքեթինգի պատմությունն ու զարգացման հիմնական փուլերը,
2. Սոցիալական մարքեթինգի հիմնական հասկացություններն ու հիմնադրույթները, Սոցիալական
մարքեթինգի նպատակներն ու խնդիրները,
3. Սոցիալական մարքեթինգի հիմնական սկզբունքներն ու գործառույթները, Սոցիալական մարքեթինգի
մեթոդները՝ բարեգործություն, հասարակական արժեքների հանրահռչակում, հովանավորչություն,
ֆանդրայզինգ,
4. Սոցիոլոգիական և գնահատողական հետազոտությունները սոցիալական մարքեթինգում:
5. Սեգմենտավորումը և դիրքավորումը սոցիալական ոլորտում,
6. Հաղորդակցության առանձնահատկությունները սոցիալական մարքեթինգում,
7. Սոցիալական կոպտետնտություն և սոցիալական պատասխանատվություն,
8. Սոցիալական գովազդի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Саакян А.К.. Основы маркетинга. Учебник.- СПб.:СЗТУ, 2004
2. Д. Джоббер. Маркетинг. Принциры и практика.-М.: изд-во "Вильямс", 2005.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга.- Киев. Изд-во "Мир", 2007.
4. Попов Ю.Л. Маркетинг. Учебник.- Волгоград.Изд-во "ВолгГАСУ", 2014.
5. Голодец Б.М. Современная концепция СМ.// Маркетинг в России и за рубежом.- М.2001, №6.
6. Покровская Н.Н.. Социальный маркетинг.- СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2012.
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2. Կոլեկտիվ վարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն-2 ժամ

6. 3 րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. [դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին ՝
1.
ծանոթացնելու արդի սոցիոլոգիական կոլեկտիվ վարքի տեսություններին;
2.
տրամադրելու գիտելիքներ կոլեկտիվ վարքի տարատեսակների վերաբերյալ;
3.
ծանոթացնելու կոլեկտիվ վարքի դրսեւորման պայմանների հետ;
4.
տրամարդրելու հմտություններ՝ կոլեկտիվ վարքի հիմնական դրսեւորումների հետազոտման եւ
վերլուծման
5.
զարգացնելու ուսանողների կարողությունները ախտորոշելու կոլեկտիվ վարքի դրսեւորման

յուրահատկությունները եւ սոցիալական հետեւանքների վերլուծություն կատարել։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրելու կոլեկտիվ վարքի դրսեւորման պայմանները;
2. պարզաբանելու կոլեկտվ վարքի հիմնական տեսությունները
3. վերլուծելու կոլեկտիվ վարքի դրսեւորման տարբեր ձեւերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու կոլեկտիվ վարքի տեսությունների մեթոդաբանությունը մասնավոր սոիոլոգիական
հետազոտության համար;
2. Օգտագործելու կոլեկտիվ վարքի տիպաբանությունը սոցիալական գործընթացերի եւ սոցիալական
ռիսկերի գնահատման համար,
3. մշակելու և ներկայացնելու առաջարկություններ՝ ամբոխային վարքի, սոցիալական շարժումների,
մոդայի, զանգվածային վարքի, հասարակական կարծիքի դրսեւորումների վերաբերյա.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
2. մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց
լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
3. պատրաստելու եւ ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - քննարկել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
Բ4 - կիրառել զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական
փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները,
Բ6 մշակել և իրականացնել կոնֆլիկտային, ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսում,
հակաճգնաժամային PR-միջոցառումների նախագծում, ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PR-տեխնիկաներ,
Գ1 - արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասախոսություններ

2.

սեմինարներ

3.

գրքերի և հոդվածների գրավոր և բանավոր վերլուծություն,

4.

դեպքերի վերլուծություններ, այլ ինտերակտիվ մեթոդներ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է
Դասընթացի ավարտին` բանավոր քննություն՝ 10 բալ առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.

Կոլեկտիվ վարքը որպես սոցիոլոգիական կատեգորիա. դրսևորումները և տեսակները;
Կոլեկտիվ վարքի առաջացման և դրսևորման պայմանները
Կոլեկտիվ վարքի բացատրությունները տեսական մոտեցումներում
Ամբոխը, որպես կոլեկտիվ վարքի ձև;
Հասարակական կարծիքը, որպես կոլեկտիվ վարքի տարատեսակ
Սոցիալական շարժում` ձևավորման և զարգացման նախադրյալներ, տարատեսակներ, գոյատևման
ցիկլը
Մոդան, որպես կոլեկտիվ վարքի տարատեսակ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Գևորգյան Հ., Կեցության արվեստ. Քսաներորդ դարի զարգերակները, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
հրատարակություն, Երևան 2004, 287 էջ
Московичи Серж, Век толп, изд. Академический проект, 2011
Зимбардо,Ф., Ляйпе Социальное влияние, Питер -2000
Goode,E., Sociology, Second Edition, Prentice Hall. 1998, pp 516

Դասախոսը կապահովի նախատեսված գրքերի մատչելիությունը.
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2. Հրապարակային ելույթ և հռետորիկա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն- 2 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 իրականացնել
հռետորության
և
ընդհանրապես
հաղորդակցության
կոմունիկատիվ,
բարոյահոգեբանական և էքսպրեսիվ հնարավորությունների լուսաբանմանում,
 ներկայացնել մասնագիտական և պրակտիկ գործունեության հռետորության օժանդակ
գործառութային դրսևորումները,
 նպաստել տարաբնույթ տեքստերի ձևավորման և վիճարկվող հարցերի շուրջ բանավիճային
հմտությունների յուրացմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.

վերլուծել տեսական նյութը խոսքի և հաղորդակցության մշակույթի մասին,

2.

քննարկել առօրյա և աշխատանքային ոլորտներում խոսքային առավել արդյունավետ ձևերի ու
եղանակների կիրառման առանձնահատկությունները,

3.

քննարկել մասնագիտական բնագավառում մասնավորապես հռետորների կողմից առաջ քաշված
անցյալ և ժամանակակից տեսությունները,

4.

պատկերացում կազմել հրապարակային ելույթի տեխնիկական և հոգեբանական վիճակների
մասին:

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. կիրառել մասնագիտական խնդիրների առավել հստակ ներկայացման, մատուցման ձևերը,
2. ձևավորել ելույթի բովանդակային \տրամաբանական\ և կառուցվածքային կազմակերպման
հմտություններ,
3. ձևավորել լսարանի առջև ելույթի, առօրյա հաղորդակցության պրոցեսում խոսքը համոզիչ, մշակված
ու տպավորիչ դարձնելու կարողություն:

գ.(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
2. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքներն ու փորձը,
3. գնահատել և քննադատաբար վերլուծել հրապարակային ելույթներն ամենատարբեր մակարդակներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2- վերլուծել զանգվածային հաղորդակցության և ժամանակակից ԶԼՄ-ների հետ համագործակցման
հիմնախնդիրները,
կորպորատիվ
հեղինակության,
իմիջի
ձևավորման
և
զարգացման
օրինաչափությունները, գործունեության հայեցակարգերը
Ա5 - սահմանել էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են հասարակական
հարաբերությունները մասնավորապես` հաղորդակցությունների ոլորտում:
Բ8 - պատրաստել բանավոր և գրավոր հաղորդագրություններ, հրապարակային ելույթների և
շնորհանդեսներ իրականացնել
Գ4 - հետևելու և պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3.պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Խոսքի բարոյահոգեբանական, տեսական – իմացաբանական, պռակտիկ կիրառական գործոնները. Խոսքի
գործառույթները. Լեզվի մշակույթ, խոսքի մշակույթ, հաղորդակցության մշակույթ. Ձևի և բովանդակության
արժեվորումը մարդկային հաղորդակցության պրոցեսում. Ապացուցում, փաստարկում, համոզում.
Փաստականը, դիսկուրսիվը և արժեքայինը հաղորդակցության պրոցեսում. Հռետորիկայի սոցիալ –
հասարակական
և իմացաբանական անհրաժեշտությունը. Հռետորիկայի տեսակները, ելակետային
կատեգորիաները. Հռետորի խնդիրները. Հռետորական խոսքի մշակում, խոսքի կառուցվածքը. Աշխույժ և
համքզիչ խոսքի դետերմինանտները – լոկուսներ, ստատուսներ, ֆիգուրներ, տրոպներ, ոճական և
հոգեբանական ներգործական հնարքներ. Պարալինգվիստիկ հաղորդակցության ձևեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Հովհաննիսյան Հ. Փաստարկում և հռետորություն, Երևան, 2015 (դասախոսի գրադարանից)
2.
Միրզոյան Վ. Ճարտասանություն, Երևան, 2010 (դասախոսի գրադարանից)
3.
Апресян Г. З.. Ораторское искусство. Изд. Мос.унт-а. 3-е издание. М., 1978.
4.
Аристотель. Риторика. В кн: Античные риторики. Изд.Мос.ун-та. М., 1978. (դասախոսի գրադարանից)
5.
Савкова З.В., Искусство оратора. М.,2007.
6.
Сергеич. П Искусство рени на суде. М., ,,Юридинеская литература, 1988

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Старнин И.А., Практическая риторика. М., 2003
Вагапова Д., Риторика в интеллектуальнвх играх и тренингах. М., 2001.
Волков А.А. Риторика, Учебое пособие.М., 2005
Волков А.А., Риторика как наука говорить.М., 2006.
Заряцкая Е.Н., Риторика. Теория и практика речевой коммуникации.М.,2005
Калмыкова И.Р. Техника речи. М., 2004.
Марк Туллий Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. Изд. Наука, М., 1972. (ԵՊՀ գրադարանից)
Ножин. Е.А. Мастерство устного выступления. 3-е издание. ,,Политиздат,, М., 1989.
Поль Л. Сопер. Основы искусства рени. Изд. Иностраннойлитературы. М., 1958. (դասախոսի
գրադարանից)
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2. Սոցիալական մեդիաներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն- 2 ժամ

6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Տրամադրել ուսանաողներին համակողմանի գիտելիքներ սոցիալական մեդիաների
տեղեկատվության մշտադիտարկման, հաղորդակցության կառավարման վերաբերյալ,

միջոցով

 Տրամադրել ուսանողներին խորը տեսական գիտելիքներ և պրակտիկ հմտություններ, որոնք
անհրաժեշտ են սոցիալական մեդիաների միջոցով հասարակայնության հետ կապերի, բրենդինգի,
գովազդի, կոմերցիոն, մարքետինգային, կորպորատիվ, սոցիալական, քաղաքական, ռազմական
հաղորդակցությունների ոլորտներում ազգային ու միջազգային աշխատաշուկայում մասնագիտական
գործունեություն ծավալելու համար,
 Տրամադրել խորը տեսական եւ պրակտիկ հմտություններ սոցիալական մեդիաների միջոցով
իրականացվող մարքեթինգային հաղորդակցությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. հասկանալ սոցիալական մեդիաներում գործող հիմնական ալգոռիթմերը,
2. պատկերացնել բոլոր հայտնի սոցիալական մեդիաների ներքին մեխանիզմների աշխատանքները,
3. սահմանել էթիկական և իրավական նորմերը, որոնք կարգավորում են սոցիալական
հաղորդակցությունները մեդիաներում:

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

հմտորեն օգտվել հիմնական սոցիալական մեդիաների հարթակներից

2. մշակել և ներկայացնել կազմակերպությունների և հասարակայնության միջև արդյունավետ
հաղորդակցությունների հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարություններ, պլանավորելու PR-նախագծեր՝
սոցիալական մեդիաների կիրառությամբ
3. ներկայացնել առաջարկներ և մշակել հանձնարարականներ` ուղղված կազմակերպության հեղինակության
և վարկի բարելավմանը սոցիալական մեդիաների կիրառմամբ,
4. առաջարկներ ներկայացնել` ուղղված սոցիալական մեդիաների կիրառմամբ կազմակերպությունների
ներքին և արտաքին հասարակայնությունների հետ բարենպաստ հարաբերությունների ձևավորմանը,
իմիջի կաուցակցմանը, ինչպես նաև արդյունավետ հաղորդակցման աջակցում, կորպորատիվ

միջոցառումների կազմակերպում և վերահսկում,

գ.(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. աշխատելու բոլոր տեսակի սոցիալական մեդիաների հետ
1. իրականացնել մշտադիտարկում սոցիալական մեդիաների միջոցով
2. արդյունավետորեն իրականացնելու ծրագրելի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 - նկարագրել հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին
տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները, ինչպես նաև
կազմակերպության հեղինակության և վարկի, իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները
Բ4 - կիրառել զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական
փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները:
Գ4 - հետևելու և պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու կանոնները
Գ5- գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ գրավոր աշխատանք՝ 4 միավոր.
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն՝ բանավոր քննություն՝ զեկոիյց - ՝ 4 միավոր.
Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր քննություն հարցատոմսերով՝ ըստ նախապես տրամադրված հարցաշարի՝
10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.Ներածություն:
2.Սոցիալական մեդիաներ՝ տեսական և պրակտիկ գիտելիք:
3. Սոցիալական մեդաների զարգացման պատմական ընթացքը.
4. Սոցիալական մեդիաների միջոցով տեղեկատվության ստանալու եւ տարածելու հմտությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Bampo, Mauro, Michael T. Ewing, Dineli R. Mather, David Stewart, and Mark Wallace. 2008. “The Effects of the
Social Structure of Digital Networks on Viral Marketing Performance.”
2. Cha, Jiyoung. 2009. “Shopping on Social Networking Websites: Attitudes towards real versus virtual items.”
3. Pookulangara, Sanjukta and Kristian Koesler. 2011. “Cultural Influence on Consumers’ Usage of Social Networks
and its’ Impact on Online Purchase Intentions.”
4. Zinnbauer, Markus, and Tobias Honer. 2011. “How Brands can Create Social Currency- a Framework for Managing
Brands in a New Era.”
5. Սամվել Մարտիրոսյան, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ, 2016,
http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=15161&sphrase_id=57237

Դասախոսը կապահովի նախատեսված նյութերի մատչելիությունը.
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2. Մեդիատեքստերի վերլուծություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն-2 ժամ

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ տեքստերի հետազոտությունների մասին,



ուսուցանել արդի հասարակագիտության շրջանակներում լայն կիրառում գտած մեդիա տեքստերի
հետազոտական տվյալների ստացման հնարավորությունները ստեղծող հետազոտական նախագծերի
ձևավորման և կիրառման առանձնահատկությունները:

9. Մեդիա տեքստերի վերլուծությունը դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

տարբերակել տեքստերի վերլուծության մեթոդաբանությունները

2.

հիմնավորել մեդիա տեքստի վերլուծության մեթոդաբանության կարևորությունը

3.

որոշակիացնել, թե որոնք են այն իրավիճակները, երբ անհրաժեշտ է կիրառել տեքստի
վերլուծության որևէ մեթոդաբանությունը

4.

որոշակիացնել, թե մեդիա տեքստերի վերլուծությանն ուղղված հետազոտական նախագծերը ինչ
տիպի ընթացակարգեր և վերլուծական շրջանակ են ենթադրում և ինչպես զեկուցել մեդիա
տեքստերի հետազոտություններից ստացված տվյլաները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

պլանավորել և մշակել մեդիա տեքստերի վերլուծության մեթոդաբանություններ

2.

տարբերել մեդիա տեքստերի հետազոտության տեսակները` վերլուծելով, թե որ իրավիճակում որ
հետազոտությունն է կիրառելի

3.

կազմել մեդիա տեքստերի վերլուծության անհատական բառարան, որը կիրառելի կլինի
հետազոտությունների նախագծերը ստեղծելիս

4.

ճշգրտորեն ընտրել վերլուծական համապատասխան մեթոդաբանություն, գրագիտորեն համադրել
տվյալների հավաքագրման և վերլուծական մեթոդները և տեխնիկաները

5.

կարդալ, վերլուծել և քննարկել նախկինում իրականացված մեդիա տեքստերի հետազոտությունների
օրինակներ, դրանք մեկնաբանել և փոխառել

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

նախապատրաստել ներկայացում, զեկուցել

2.

մասնակցել խմբային քննարկումներին՝ հիմնավորելով դիրքորոշումները,

3.

նախագծել մեդիա տեքստի հետազոտություն

4.

վերլուծել գրականություն, փաստեր և հետևություններ անել

5.

ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել ունեցած մասնագիտական գիտելիքները մեդիա տեքստերի
վերլուծության հարցում

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2` վերլուծել զանգվածային հաղորդակցության և ժամանակակից ԶԼՄ-ների հետ համագործակցման
հիմնախնդիրները, կորպորատիվ հեղինակության, իմիջի ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունները,
գործունեության հայեցակարգերը:
Բ7` կիրառել սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդները:
Բ8` պատրաստել բանավոր և գրավոր հաղորդագրություններ, հրապարակային ելույթների և շնորհանդեսներ
իրականացնել:
Գ1` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային

տեղեկատվական ռեսուրսներից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.

դասընթացը

կիսով

չափ

բաղկացած

է

դասախոսություններից,

որոնք

կուղեկցվեն

խմբային

քննարկումներով, դասընթացի մյուս հատվածը հիմնված է ուսանողների զեկույցների, խմբային
բանավեճերի և հարց ու պատասխանի վրա:
2.

Դասընթացը ենթադրում է լսարանային և արտալսարանային ծանրաբեռնված աշխատանք, որը ներառում
է հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին, վերլուծություններ,
հետազոտական նախագծերի վերհանում, վերլուծություն և պատրաստում, զեկույցի նախապատրաստում
և ներկայացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. օրինակելի հետազոտություններից մեդիա տեքստերի վերլուծության
մեթոդներով հետազոտությունների նախագծի դուրսբերում և հիմնավորում
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր ներկայացում, որի միջոցով կստուգվեն և կգնահատվեն ուսանողի՝
տեքստերի հետ աշխատելու, նյութը վերլուծելու և ներկայացնելու/զեկուցելու հմտությունները:
3. Եզրափակիչ քննություն. գրավոր աշխատանք` մեդիա տեքստի հետազոտության նախագծի ստեղծում
և վերլուծություն, որի միջոցով կստուգվեն ուսանողի գիտելիքները դասընթացի վերաբերյալ,
կգնահատվեն հիմնախնդիր սահմանելու, մեթոդաբանություն ընտրելու և հիմնավորելու,
հետազոտական նախագծի տեքստ շարադրելու և մեդիա տեքստ կոդավորելու ու վերլուծելու
ունակություններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.

Ներածություն. մեդիա տեքստի սահմանումը

2. Սեմիոտիկա, սեմանտիկա և պրագմատիկա. մեդիա տեքստի բովանդակային վերլուծության հիմքերը
2.1. Նշանաբանությունը մեդիա տեքստում
2.2. Իմաստաբանությունը մեդիա տեքստում
2.3. Պրագմատիկան, կամ մեդիա տեքստի հաղորդակցման ուղիները և շրջանակը
3. Օրինակելի նախագծերի վերլուծություն
3.1. հոդվածներում ներկայացված մեդիա տեքստերի վերլուծական սխամեների վերհանում և
վերլուծություն
3.2. կիրառված ընտրանքային, դեպքերի ընտրության ռազմավարությունների և
մեթոդների/մեթոդաբանությունների, գործիքակազմի վերլուծություն
3.3. կիրառված վերլուծական շրջանակների քննարկում
4. Դիսկուրս վերլուծությունը, համակարգային վերլուծությունը և նարատիվ սեմիոտիկան մեդիա տեքստերի
հետազոտության շրջանակներում
4.1. դիսկուրս վերլուծության մեթոդաբանական սկզբունքները և դրանց կիրառումը մեդիա տեքստերի
վերլուծության մեջ
4.2. համակարգային մոտեցման մեթոդաբանական սկզբունքները և դրանց կիրառումը մեդիա տեքստերի
վերլուծության մեջ
4.3. Նարատիվ սեմիոտիկայի մեթոդաբանական սկզբունքները և դրանց կիրառումը մեդիա տեքստերի
վերլուծության մեջ
5. Պրակտիկաները, դիլեմաները և մարտահրավերները մեդիա տեքստերի վերլուծության հարցում
5.1. էթիկական հիմնահարցեր
5.2. վերլուծական նախընտրություններ
5.3. տվյալների զեկուցում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Macnamara, J. (2005). Media content analysis: Its uses, benefits and Best Practice
Methodology. Asia Pacific Public Relations Journal, 6(1), 1– 34. Հասանելի է առցանց`
https://opus.lib.uts.edu.au/bitstream/10453/10102/1/2007002122.pdf [Դիտված 10.12.2016]:
2. Jorgensen, M., & Phillips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London. Տրամադրվում է
դասախոսի կողմից:
3. Mirhosseini, S. (2006). Norman Fairclough, Analyzing discourse: Textual analysis for social research. Language
in Society, 35(4), 620-624. Հասանելի է առցանց`
http://disciplinas.stoa.usp.br/pluginfile.php/270695/mod_folder/content/0/ii.%20Norman_Fairclough_Analysing
_discourse.pdf [Դիտված 10.12.2016]:
4. Chandler, D. Semitics for beginners. [Առցանց] Հասանելի է` http://visualmemory.co.uk/daniel/Documents/S4B/ [Դիտված 10.12.2016]:
5. Adorno, T., & Bernstein, J. (2001). The culture industry : Selected essays on mass culture (Routledge classics).
London: Routledge. Տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
6. Тичер и др. (2009) Методы анализа текста и дискурса. [Առցանց] Հասանելի է`
http://socioline.ru/files/5/41/metody_analiza_teksta_i_diskursa.pdf [Դիտված 10.12.2016]:
7.

Luhmann, N., & Cross, K. (2000). The reality of the mass media. Cambridge: Polity Press. Տրամադրվում է
դասախոսի կողմից:

8. Balasanyan, S. (2010). From Mass Media to Self-Describing Society: Problems and solution perspectives within
the overview of Armenian mass media and society. MedieKultur: Journal of Media and Communication
Research, 26(49), MedieKultur: Journal of media and communication research, 11/26/2010, Vol.26 (49).
Տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
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2. Գործարար բանակցություններ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն- 2 ժամ

6. 3-րդ կիսամյակ՝ աշնանային

7. առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին ձեռնարկատիրության և գործարար բանակցությունների վերաբերյալ
հիմնական տեսություններին հասարակայնության հետ կապերի մասնագիտության համատեքստում,
 ապահովել պատկերացում բիզնես բանակցությունների կառուցվածքի, տիպերի, ընթացակարգի,
գործառույթների, հնարավոր համաձայնությունների/ ելքերի բազմության, դրանցում միջնորդության
մասին,
 սովորեցնել գործարար բանակցությունների վարման կանոններն ու էթիկական սկզբունքները
հասարակայնության հետ կապերի շրջանակում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

կիրառել և տեղայնացնել գործարար միջավայրում բիզնես բանակցությունների և տնտեսական
կոնֆլիկտների տեսական մոտեցումները,

2.

վերլուծել գործարար բանակցությունների և բանակցային գործընթացի կառուցվածքը,
առանձնահատկությունները, փուլերը,

3.

կատարել բանակցային իրավիճակների տիպաբանություն, գործառույթների պարզաբանում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.

տիրապետել միջմշակութային բիզնես-բանակցությունների վարման հմտություններին և
գործարար էթիկայի սկզբունքներին,

2.

վերլուծել բիզնես կոնֆլիտի կողմերի բանակցային ռազմավարությունների ու
մարտավարությունների էությունը, բանակցային տարածության և BATNA-ի առկայության և
հարաբերակցման հարցերը,

3.

կազմակերպել և վարել գործարար բանակցություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.

վերլուծել կոնկրետ դեպքեր և գտնել դրանցում հասարակայնության հետ կապերի
մասնագիտական միջամտության հնարավորությունները,

2.

արդյունավետ հաղորդակցվել գործարար միջավայրում,

3.

ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները

4.

գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 քննարկել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
Բ4 - կիրառել զանգվածային սոցիալական գործընթացների, կոլեկտիվ վարքի, սոցիալական
փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի վերլուծության մեթոդները,
Բ6
մշակել
և
իրականացնել
կոնֆլիկտային,
ճգնաժամային
իրավիճակների
կանխատեսում,
հակաճգնաժամային PR-միջոցառումների նախագծում, ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PR-տեխնիկաներ,
Գ3 - գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2.դերային խաղեր
3.դեպքերի վերլուծություններ, այլ ինտերակտիվ մեթոդներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ներածություն. ձեռնարկատիրություն և գործարար բանակցություններ:
2. Բիզնեսում բանակցային գործընթացի կառուցվածքը, առանձնահատկությունները:
3. Բանակցային տարածություն և բանակցային համաձայնությունների տիպաբանություն: Սակարկություններ
և խնդրալուծում:
4. Կողմերի ռազմավարությունները գործարար և առևտրային բանակցություններում:
5. Մշակույթ և միջմշակութային բանակցություններ:
6. Բիզնես էթիկա և գործարար բանակցությունների էթիկական կանոններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Բաբլոյան Ա. Գ., Կոնֆլիկտների կարգավրումը և բանակցությունները, Երևան. Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, 2004 /առկա է ֆակուլտետի կոնֆլիկտաբանության կենտրոնի գրադարանում/
Բուլանիկյան Ս.Հ. Առևտրային բանակցություններ, Եր.: Տնտեսագետ, 2003 /հասանելի է առցանց հետևյալ

հղումով՝ http://library.anau.am/images/stories/grqer/Tntesagitakan/banakcwutjwunner.pdf/
Պետրոսյան Ա.Գործարար հաղորդակցություն, Երևան. Ֆինանսաբանկային քոլեջ, 2003
Громова Н.М. Деловое общение. M: Изд-во: Экономистъ, Серия: Res cottidiana: 2005г.
Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский метод;, 2006 /հասանելի է Ազգային
գրադարանում/

3.
4.
5.
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2. Էլեկտրոնային մարքեթինգ և գովազդային հաղորդակցություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն-2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ

6. 3 րդ՝աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

3. 6 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
 ուսանողներին
ծանոթացնել
ժամանակակից
էլեկտրոնային
մարքեթինգի
առանձնահատկություններին,
 ծանոթացնել էլեկտրոնային մարքեթինգի գոյություն ունեցող տեխնիկաներին, դրանց
կիրառման առանձնահատկություններին, ժամանակակից էլեկտրոնային մարքեթինգի
նպատակներին և խնդիրներին, էլեկտրոնային մարքեթինգի դրսևորման եղանակներին և
օպտիմալ կիրառման հնարավորություններին,
 ներկայացնել գովազդի շրջանառման սխեմաները, գովազդային ժամանակակից
հաղորդակցությունների կառոցվածքը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. ներկայցնել էլեկտրոնային մարքեթինգի և գովազդի հետ կապված խնդիրները, դրանք
ուսումնասիրելու համար կիրառվող մեթոդները, տեսական ուղղությունները:
2. նկարագրել էլեկտրոնային մարքեթինգի և գովազդի տեխնիկաներն և գործիքները, դրանց
սահմանափակումներն ու առավելությունները:

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

կիրառել էլեկտրոնային մարքեթինգի գոյություն ունեցող տեխնիկաները և գործիքները

2.

կազմակերպել
արդյունքները:

էլեկտրոնային

մարքեթինգային

և

գովազդային

արշավներ

և

վերլուծել

ոլորտներ

ունեցող

գ.(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

հանդես
գալ
որպես
խորհրդատու
տարբեր
գործունեության
կազմակերպությունների, խմբերի և անհատների համար:

2.

օգտագործել
համացանցային
կազմակերպելիս և իրականացնելիս

հարթակները

սոցիալ-տնտեսական

գործունեություն

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 - նկարագրել հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին
տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները, ինչպես նաև
կազմակերպության հեղինակության և վարկի, իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները
Բ2. ներկայացնել առաջարկներ և մշակել հանձնարարականներ` ուղղված կազմակերպության
հեղինակության և վարկի բարելավմանը,
Գ3 - գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. անհատական առաջադրանքներ,
3. խմբային քննարկումներ
4. բանավեճեր
5. առանձին դեպքերի վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Էլեկտրոնային մաքեթինգի սահմանումը, ուղղվածությունը և նպատակները:
2. Անցումը դեպի էլեկտրոնայինի՝ մարքեթինգի զարգացումը:
3. Էլեկտրոնային մարքեթինգի կիրառման աճը պայմանավորող գործոնները:
4. Գովազդի մշակում և փորձարկում, գովազդային արշավներ:
5. Էլեկտրոնային գովազդ:
6. Էլ-փոստային և ֆորումային մարքեթինգ:
7. Բրենդինգը և բրենդի առաջխաղացումը համացանցում:
8. PR-ը և հեղինակության կառավարումը համացանցում:
9. Կայքերի մարքթինգային կառուցվաձքի մշակում:
10. Գործընկերային /աֆիլիատ/ մարքեթինգ, գործընկերային ծրագրերի կազմումը:
11. Էլեկտրոնային մարքեթինգը սոցիալական ցանցերում:
12. SEO օպտիմալացում (որոնողական համակարգերի օպտիմալացում)
13. Նախաարշավային հետազոտություններ:
14. Էլեկտրոնային արշավների ռազմավարությունները և իրականացումը:
15. Օնլայն շտեմարաններ և բազաներ:
16. Բլոգի ստեղծում և կառավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Damian Ryan, Calvin Jones, The best digital marketing campaigns in the world : mastering the art of
customer engagement, London, 2011
Հասանելի է՝
https://ruangidea.files.wordpress.com/2013/09/the_best_digital_marketing_campaigns_in_the_world__master
ing_the_art_of_customer_engagement.pdf 11/2016
2. Lev Manovich, The Language of New Media , Massachusetts, 2001
Հասանելի է՝
https://autoriaemrede.files.wordpress.com/2014/11/manovich_lev_the_language_of_new_media.pdf 11/2016
3. Kotler, P., Keller, K.L., Marketing management , 14-th edition, New Jersey, 2012
Հասանելի է՝
http://www.perspectiva.md/ro/files/biblioteca/KotlerMarketing%20Management%20Millenium%20Edition.pdf 11/2016
4. Tamar Winberg, The new community rules: Marketing on the social web, O`Reilly media, 2009
Հասանելի է՝
http://www.shopsecretary.com/shopsec_account_resources/1/ebooks/The%20New%20Community%20Rules
%20Marketing%20on%20the%20Social%20Web.pdf 11/2016
5. Dave Chaffey, Digital Marketing: Stratey, Implementation and Practice, Pearson Education, 2012
Հասանելի է՝
1. http://books.mec.biz/tmp/books/5G7BGE3Z6KNWFOHBFCWN.pdf 11/2016
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2. Տեղեկատվական հասարակության հայեցակարգեր

4.4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ աշնանային

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5. Դասախոսություն-2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել տեղեկատվական հասարակություն և հարակից, նույնաբնույթ, արդի հասարակական
զարգացումները նկարագրող հասկացությունները:
 ներկայացնել «տեղեկատվական հասարակության» ձևավորումը, զարգացումը, գուոյթյունն ու
դրսևորումները, հետագա ընթացքը մեկնաբանող հայեցակարգերը:
 քննադատական վերլուծության ենթարկել «տեղեկատվական հասարակություն» հասկացությունը
ներկայացվող հայեցակարգերին և կիրառական համատեքստերին համապատասխան:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել արդի հասարակությունների գոյությունը, ձևավորումն ու ընթացքը մեկնաբանող
տեսությունները և հայեցակարգերը:
2. Բացատրել արդի հասարակությունների գոյության, զարգացման, դրանցում տեղի ունեցող
գործընթացներում տեղեկատվության դերը, նշանակությունը:
3. Ներկայացնել «Տեղեկատվական» հասարակությունների ուսումնասիրության
տեսամեթոդաբանական մոտեցումներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Բացահայտել տեղեկատվության դերն ու նշանակությունը արդի հասարակությունների
ձևավորման և զարգացան խնդրում, հասարակական հարաբերություններում:

2.

Բացահայտել տեղեկատվության դերն ու նշանակությունը արդի սոցիալական հիմնախնդիրների
համատեքստում:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - քննարկել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
Ա4 - ներկայացնել ՀՀ տեղեկատվական քաղաքականության և անվտանգության հայեցակարգերն և
հիմնախնդիրները
Գ1 - արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
Գ2 - արդյունավետորեն իրականացնել ծրագրերի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Առերես դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ելույթներ, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.«Տեղեկատվական
հասրակություն»
հասկացության
հիմական
բաղադրիչներն
ու
առանձնահատկությունները. քննադատական վերլուծություն:
2. Դանիել Բելլի «Հետարդյունաբերականությունը» որպես տեղեկատվական հասարակություն.
Սպասարման ոլորտի գերակայությունը:
3. «Ֆորդիզմ», հետֆորդիզմ և տեղեկատվական հասարակություն: Ճկունացում, հետֆորդիզմի
խնդիրները:
4. Մ. Կաստելս. Տեղեկատվային կաիտալիզմ և «Ցանցային հասարակություն»:
5. Հ. Շիլլեր. Զարգացած կապիտալիզմ:
6. Յ. Հաբերմաս. Տեղեկատվությունը և հանրային ոլորտը:
7. Տեղեկատվություն, անդրադարձում և վերահսկողություն:
8. Տեղեկատվությունը և հետարդիականությունը:
9. Հետ-կապիտալիզմ:
10. Ալեքսանդր Բարդ. Նետոկրատիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Frank Webster, Theories of the Information Society, Routledge, 2007.
2. Manuel Castells, The Rise of Network Society: The information age: Economy, Society and Culture, V I,
Willey-Blackwell, 2009
3. Daniel Bell, The Coming Post-Industrial Society: A Venture in Social Forcasting, Basic Book, 1976.
4. Herbert Schiller, Information Inequality, Routledge, 1995.
5. Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the public sphere: An Inquiry into a Category of
Bourgeois Society, MIT Press, 1991.
6. Anthony Giddens, The Nation State and Violance, University of California Press, 1987:
7. Frederic Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (Post-Contemporary
Interventions), Duke University Press, 1992.
8. Paul Mason, Post-Capitalism: A Guide to Our Future, Farrar, Straus and Giroux, 2016
9. Alexander Bard, Jan Soderqvist, NETOCRACY: the new power elite and life after capitalism, Pearson FT
Press, 2002.
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2. Քաղաքական PR

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3 րդ՝աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ
5. Դասախոսություն-2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին տրամադրել համակողմանի համակարգված գիտելիք քաղաքական PR-ի
հիմնական հասկացությունների, իմիջագիտության, քաղաքական մարքեթինգի վերաբերյալ,



ծանոթացնել քաղաքական իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաներին, քննարկել իմիջի
տեսակները, տիպաբանությունը, դրանց առանձնահատկությունները,



քննարկել քաղաքական կուսակցությունների հեղինակության և վարկանիշի բարելավմանն
ուղղված առաջարկների և հանձնարարականների մշակման ռազմավարությունները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.

մեկնաբանելու քաղաքական PR-ի զարգացման և կայացման պատմական ընթացքի
առանձնահատկությունները, հանրահայտ պատմական քաղական PR-արշավների մեթոդներն ու
տեխնոլոգիաները,

2.

քննարկելու քաղաքական առաջնորդների, քաղաքական կուսակցությունների, պետությունների
իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները

3.

մեկնաբանելու և վերլուծելու քաղաքական հաղորդակցությունը և քաղաքական միֆերը դիտարկող
տեսական մոտեցումները

բ. (գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

կիրառելու

քաղաքական

առաջնորդների,

կուսակցությունների,

շարժումների

իմիջների

ձևավորման տեխնոլոգիաները,
2.

3.
4.

իրականացնելու քաղաքական ճգնաժամային, կոնֆլիկտային իրավիճակների կանխատեսում,
ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PRմիջոցառումներ,
մշակելու առաջարկներ և հանձնարարականներ՝ ուղղված ռազմավարությունները քաղաքական
կուսակցությունների հեղինակության և վարկանիշի բարելավմանը
մշակելու քաղաքական PR-արշավի ռազմավարություն

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.
2.

վերլուծելու ընթացիկ քաղաքական իրադարձությունները, քաղաքական հաղորդակցությունը,
դիսկուրսը,
կիրառելու արդյունավետ ինքնաներկայացման և սեփական իմիջի ձևավորման հմտությունները

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1 - քննարկել հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր` սոցիոլոգիական, մենեջմենթի,
քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական և այլն տեսությունները
Ա3 - նկարագրել հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի մասին
տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները, ինչպես նաև
կազմակերպության հեղինակության և վարկի, իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները
Բ6 - մշակել և իրականացնել կոնֆլիկտային, ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսում,
հակաճգնաժամային PR-միջոցառումների նախագծում, ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PR-միջոցառումներ
Գ3 - գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. բանավեճ
4. պրեզենտացիաներ
5. պրակտիկ հետազոտական կամ վերլուծական նախագծեր
6. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
7. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ներածություն: Քաղաքական PR-ը և քաղաքական մարքեթինգը որպես քաղաքական գործընթացի հիմք.
քաղաքական PR-ի նկարագիրը, նպատակները և խնդիրները:
Քաղաքական շուկայի
հասկացություն քաղաքական PR–ում: Քաղաքական PR-ի տեսակները:
Քաղաքական տեխնոլոգիաների էությունը, մշակման և իրականացման փուլերը: PR-արշավի միջոցառումներ` նախընտրական հանդիպումներ, ՙդռնից դուռ՚, միջնորդավորված ակցիաներ, հանդիպումներ
մամուլի հետ, հանրահավաքներ: PR-ի հիմնական տեխնիկական սխեման: Քաղաքական
իմիջագիտություն: Իմիջ հասկացության սահմանման խնդիրը և մոտեցումները: Իմիջի կառուցվածքը և
գործառույթները:
Քաղաքական իմիջի առանձնահատկությունները. Երկրի իմիջ. կուսակցության իմիջ:
Քաղաքական իմիջի ձևավորման հիմնական սկզբունքները: Հաբիտար, վերբալ և կինետիկ իմիջ: PR-ը
քաղաքական հաղորդակցման համատեքստում: ԶԼՄ-ների դերը քաղաքական PR-ում: Քաղաքական
գովազդ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.

3.

4.

Ն.Մելքոնյան. Քաղաքական իմիջ. մեկնաբանություններ և ձևավորման սկզբունքներ/
դասընթաց հասարակագետների համար. ԵՊՀ հրատ. Երևան 2007. (առկա է դասախոսի և
ԵՊՀ գրադարաններում)
Ն.Մելքոնյան. Քաղաքական PR և իմիջմեյքինгի հիմունքներ. ԵՊՀ հրատ. Երևան 2007. (առկա
է դասախոսի և ԵՊՀ գրադարաններում, դասախոսը տրամադրում է էլեկտրոնային
տարբերակը)
Political Public Relations: Principles and Applications, Edited by Jesper Stromback, Spiro Kiousis,
NY,
2011.
(ընթերցել
առցանց՝
https://books.google.am/books?id=hzSMAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=fa
lse)
Ольшанский Д.В., Политический PR. Изд. «Питер». Санкт-Петербург, 2004 (կարելի ներբեռնել՝
http://www.twirpx.com/file/305063/

կամ

ընթերցել

առցանց՝

http://vk.com/doc5805353_253821442?hash=e28a50fbf90099310b&dl=df6033ec61b6f82c94)
5.

6.

Larry Powell,Joseph Cowart, Political Campaign Communication: Inside and Out, London-New
York,
2013
(ընթերցել
առցանց՝
https://books.google.am/books?id=jdRRCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
Օգտվել https://political-public-relations.com/ կայքից

2. «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ »ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
1.Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության

Սոցիալական քաղաքականություն և

թվանիշը

վարչարարություն /092301.02.7/

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է
4. Շնորհվող որակավորումը

Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7.Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ սահմանված կարգիԵրևանի պետական համալսարանի առկա
ուսուցմամբ մագիստրատուրայի

2017/2018

ուստարվա

ընդունելության կանոնակարգերին

համապատասխան:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին տրամադրել.
 Խորը և համակողմանի գիտելիքներ բնակչության սոցիալական պաշտպանության հիմնական
հայեցակարգերի, մոտեցումների և մեթոդների, սոցիալական կառավարման սկզբունքների ու
մեթոդների,

սոցիալական

ծառայությունների

նախագծման,

ստեղծման

ու

կառավարման

օրինաչափությունների մասին,
 Գիտելիքներ սոցիալական քաղաքականության մշակման ու ներդրման սկզբունքների ու մեթոդների
մասին, ծանոթացնել տարբեր երկրներում վարվող սոցիալական քաղաքականությունների հետ և
սովորեցնել համեմատական վերլուծություն կատարել:
 Ուսանողների մոտ զարգացնել սոցիալական հիմնախնդիրների վերլուծման ու դրանց լուծման
տեխնոլոգիաների մշակման,բնակչության սոցիալական պաշտպանությանն ուղղված օրենքների ու
ծրագրերի

մշակման

ու

ներդրման,

սոցիալական

հետազոտությունների

անցկացման

հմտություններ,
 Ուսանողների

մոտ

զարգացնել

հաղորդակցման,

սթրեսի

ու

ժամանակի

սոցիալական ռիսկերի կանխատեսման ու սուպերվիզիայի հմտություններ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

կառավարման,

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.վերարտադրել

բնակչության

սոցիալական

պաշտպանության

վերաբերյալ

հիմնական

տեսությունները և մոտեցումները,սոցիալական բարեկեցության և սոցիալական պետության
հայեցակարգերը
2.ներկայացնել սոցիալական հիմնախնդիրների առաջացման պատճառները և դրանց լուծման
հիմնական մոդելները,
3.նկարագրել սոցիալական կառավարման մասին հայտնի տեսությունները և մոդելները
4.ներկայացնելՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի կառուցվածքը, նրա
հիմնական տարրերը և նրանց գործառույթները,
5.ներկայացնել աշխարհում գործող սոցիալական քաղաքականության տարբեր մոդելներ
6.բնութագրել և համեմատել սոցիալական հետազոտության ընթացքում օգտագործվող մեթոդները,
ընթացակարգերը և տեխնիկաները,
7.ներկայացնել և համակարգել հանրային առողջապահության, քրեական արդարադատության,
սոցիալական ձեռներեցության հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.պլանավորել

և

կազմակերպել

բնակչության

սոցիալական

կարիքների

բացահայտմանը,

սոցիալական ծառայությունների գործունեությանը և սոցիալական ծրագրերի գնահատմանն ուղղված
սոցիալական

հետազոտություներ,

վերլուծել

հավաքված

տեղեկատվությունը,

կազմել

հետազոտության հաշվետվություն և մեկնաբանել արդյունքները,
2.մշակել սոցիալական ծառայության ստեղծման նախագիծ,կազմել սոցիալական ծառայության
կառավարման ծրագիր,
3.վերլուծել սոցիալական օրենսդրությունը և անել հետևություններ դրա բարելավման վերաբերյալ,
4. իրականացնել սուպերվիզիա և սոցիալական դեպքի կառավարում
5. մշակել սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր,կատարել դրանց
իրագործման ուղղությամբ առաջարկներ, մշակել հանձնարարականներ,
6. իրականացնել սոցիալական կանխատեսում և պլանավորում,
7. կազմակերպել և իրականացնել բանակցային գործընթացներ՝կոնֆլիկտների լուծման ուղղությամբ:
8. Մշակել և իրագործել շահերի պաշտպանության քարոզարշավ՝ իրականացնելով հիմնախնդրի
հետազոտության, կարիքների գնահատման, դերակատարների քարտեզագրման, պոտենցիալ
դաշնակիցների հայտնաբերման և դաշինքների ձևավորման, ուղերձների հասցեագրման և
ազդեցության գնահատման անհրաժեշտ գործողությունները:
11. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

12. Գնահատման ձևերը




Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող
եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 5
միավոր արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում




ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների
արդյունքներով։
Ստուգարք:
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը ՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Սոցիալական քաղաքականություն և վարչարարություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել ՀՀԱշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում, բնակչության
սոցիալական

պաշտպանության

համակարգի

տարբեր

կառույցներում

և

կրթական

հաստատություններում՝ զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
-

վարչության պետ

-

գործակալության պետ

-

բաժնի պետ

-

ծառայության պետ

-

հաստատության տնօրեն

-

մասնագիտական խմբի ղեկավար

-

սուպերվիզոր

-

խորհրդատու

-

դասախոս

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԱՍՀՆ, ԱՍՀՆ-ի Սոցիալական հետազոտությունների Ազգային
ինստիտուտ, Մարզպետարանի Ընտանիքի,երեխաների և կանանց իրավունքների պաշտպանության
բաժիններ,

մանկատներ,

Զբաղվածության
կենտրոններ,

Սոցիալական

Տարածքային

կենտրոններ,

քաղաքապետարանների,

ծառայություների
Սոցիալական

թաղապետարանների

տարածքային

կենտրոններ,

ապահովության

տարածքային

սոցիալական

վարչություններ,

համայնքային կենտրոններ, բուհեր:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ասպիրանտուրայում:

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներըև ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.


ժամանակակիցսարքավորումներովևծրագրայինմիջոցներովապահովվածլսարաններևհետազ
ոտականլաբորատորիա,



հեռաուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,



էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

15. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
2011 թվականից ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում գործում էր «Սոցիալական աշխատանք»
մագիստրոսական ծրագիրը: 2010-13 թվականների Սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական
տեխնոլոգիաների ամբիոնը մասնակցում էր Տեմպուս ծրագրին, որի նպատակը մագիստրոսական
նոր ծրագրի ստեղծումն էր: 2011թվականին ներդրվեց <<Սոցիալական քաղաքականություն և

վարչարարություն>> մագիստրոսական ծրագիրը: Հետագայում առաջին ծրագիրը փակվեց և մնաց
միայն երկրորդ մագիստրոսական ծրագիրը:

<<Սոցիալակական քաղաքականություն և վարչարարություն >> ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1

Վերարտադրել
վերաբերյալ

բնակչության
հիմնական

սոցիալական

Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ

սոցիալական

տեսությունները

բարեկեցության

և

պաշտպանության
և

Բ1

մոտեցումները,

սոցիալական

Պլանավորել և կազմակերպել բնակչության սոցիալական կարիքների
բացահայտմանը, սոցիալական ծառայությունների գործունեությանը և

պետության

սոցիալական

հայեցակարգերը

ծրագրերի

հետազոտություներ,
կազմել

գնահատմանն

վերլուծել

հետազոտության

ուղղված

հավաքված

սոցիալական

տեղեկատվությունը,

հաշվետվություն

և

մեկնաբանել

արդյունքները,
Ա2

Ներկայացնել

սոցիալական

հիմնախնդիրների

առաջացման

Բ2

պատճառները և դրանց լուծման հիմնական մոդելները,
Ա3

Նկարագրել

սոցիալական

կառավարման

սոցիալական ծառայության կառավարման ծրագիր,

մասին

հայտնի

Բ3

տեսությունները և մոդելները
Ա4

Մշակել սոցիալական ծառայության ստեղծման նախագիծ,կազմել

Վերլուծել սոցիալական օրենսդրությունը և անել հետևություններ դրա
բարելավման վերաբերյալ,

Ներկայացնել ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության

Բ4

Իիրականացնել սուպերվիզիա և սոցիալական դեպքի կառավարում

Բ5

Մշակել

համակարգի կառուցվածքը, նրա հիմնական տարրերը և նրանց
գործառույթները,
Ա5

Ներկայացնել

աշխարհում

գործող

սոցիալական

քաղաքականության տարբեր մոդելներ

սոցիալական

խնդիրների

լուծմանն

ուղղված

ծրագրեր,կատարել դրանց իրագործման ուղղությամբ առաջարկներ,
մշակել հանձնարարականներ,

Ա6

Բնութագրել
ընթացքում

և

համեմատել

օգտագործվող

սոցիալական

մեթոդները,

հետազոտության

ընթացակարգերը

Բ6

Իրականացնել սոցիալական կանխատեսում և պլանավորում,

Բ7

Կազմակերպել

և

տեխնիկաները,
Ա7

Ներկայացնել և համակարգել հանրային առողջապահության,
քրեական արդարադատության, սոցիալական ձեռներեցության

և

իրականացնել

գործընթացներ՝կոնֆլիկտների լուծման ուղղությամբ:

բանակցային

հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները
Բ8

Մշակել և իրագործել շահերի պաշտպանության քարոզարշավ՝
իրականացնելով հիմնախնդրի հետազոտության, կարիքների
գնահատման, դերակատարների քարտեզագրման, պոտենցիալ
դաշնակիցների հայտնաբերման և դաշինքների ձևավորման,
ուղերձների հասցեագրման և ազդեցության գնահատման անհրաժեշտ
գործողությունները:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

Աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև
օգտվել համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից

Գ3

Գնահատել

ընթացիկ

գործընթացները,

տեղեկատվական

պատրաստել

և

հաղորդակացական

բանավոր

հաղորդագրություններ, հրապարակային ելույթներ,
շնորհանդեսներ:
Գ2

Արդյունավետորեն

իրականացնել

աշխատանքի

գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները,

պլանավորում`

և

գրավոր

իրականացնել

Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու 1
Օտար լեզու 2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
հետազոտություններում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Սոցիալական բարեկեցության պետության հայեցակարգը
Սոցիալական քաղաքականության մշակում և ներդրում
Սոցիալական գործընկերություն և կորպորատիվ
պատասխանատվություն
Սոցիալական քաղաքականության պրատիկում
Սոցիալական ռիսկերի կանխատեսում և կառավարում
Սոցիալական ծառայությունների կառավարում
Սոցիալական կառավարման մոդելներ
Մակրոպրակտիկա
Սոցիալական ձեռներեցություն
Կազմակերպական կոնֆլիկտ
Համեմատական սոցիալական քաղաքականություն
Ժամանակի և սթրեսի կառավարում
Սոցիալական ճարտարագիտություն
Հանրային առողջապահություն
Սոցիալական իրավունք
Հասարակություն և հանցագործություն
Սոցիալական հիմնախնդիրներ և սոցիալական
քաղաքականություն

Մոդուլի
թվանիշը

Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ա
5

Ա
6

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա
Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ Բ
7
1 2 3 4 5 6 7 8

1602/Մ 01
1602/Մ02
0309/Մ 21
2203/Մ 30
2201/ Մ01
2201/ Մ02
2201/ Մ03

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
2201/ Մ18

X

X
X
X
X

2201/ Մ04
2201/ Մ05
2201/ Մ06
2201/ Մ07
2201/ Մ08
2201/ Մ09
2201/ Մ10
2201/ Մ11
2201/ Մ12
2201/ Մ13
2201/ Մ14
2201/ Մ15
2201/ Մ16
2201/ Մ17

Գ Գ Գ
1 2 3
X X
X X
X
X

X
X

X
X

«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ »
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1602/ Մ01

2. Անգլերեն լեզու-1

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. 4 գործնական -4 ժամ

6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
 տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
 ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
 ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
 գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
 լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
 արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
 Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.Աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից
Գ2. Արդյունավետորեն իրականացնել աշխատանքի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ
ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
6. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
7. անհատական և խմբային աշխատանք,
8. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,

9. ինքնուրույն աշխատանք,
10. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
11. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
12. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:Համակարգչային ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
5. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
6. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար (անգլերեն)
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
7. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. John M.Swales,Christine B. Feak, «English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The University of
Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine B.Feak, “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
Ingtroduction to Sociological theory: theorists, concepts and their applicability to the twenty- firtst century,
2nd edition( Micele Dillon)

2. 1602/ Մ02
4. 2 ժամ/ շաբ.

2. Անգլերեն լեզու-2

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. գործնական-15 ժամ

6. 2-րդ` գարնանային
7. ստուգարք
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է համապատասխանեն
Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.Աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից
Գ2. Արդյունավետորեն իրականացնել աշխատանքի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ
ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար (անգլերեն)
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
3. John M.Swales,Christine B. Feak, «English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The University of
Michigan Press, USA,2003
4. John M Swales and Christine B.Feak, “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
5. Ingtroduction to Sociological theory: theorists, concepts and their applicability to the twenty- firtst century,
2nd edition( Micele Dillon)

1.0309/Մ21
4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային
կիսամյակ

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում-5
5. գործնական -2 ժամ

3. 3 ECTS կրեդիտ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել SPSS համակարգին
 ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի մասին և աշխատել դրանց հետ
 հետազոտել հենքի մեջ մտնող տարբեր պարամետրերի վարքը, դրանց միջև կապերի
առկայությունը
 կատարել բացակայող արժեքների կանխատեսումներ
 իրականացնել քանակական վերլուծություններ վարկածների առաջքաշում և ստուգում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ճանաչել հենքի դերը իր մասնագիտությունում
իրականացնել քանակական վերլուծություն
կատարել ստացված արդյունքների մեկնաբանում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




SPSS համակարգով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
ակտիվացնել քանակական վերլուծություն իրականացնող SPSS-ի համապատասխան գործիքը:
կատարել գրաֆիկական հետազոտություններ SPSS-ի միջոցով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Ուսանողի մոտ ձևավորվում են նախադրյալներ այլ վիճակագրական համակարգերի
ուսումնասիրման և օգտագործման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. Պլանավորել և կազմակերպել բնակչության սոցիալական կարիքների բացահայտմանը,
սոցիալական ծառայությունների գործունեությանը և սոցիալական ծրագրերի գնահատմանն
ուղղված սոցիալական հետազոտություներ, վերլուծել հավաքված տեղեկատվությունը, կազմել
հետազոտության հաշվետվություն և մեկնաբանել արդյունքները,
Գ1. Աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից
Գ3. Գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները, պատրաստել
բանավոր և գրավոր հաղորդագրություններ, հրապարակային ելույթներ, իրականացնել
շնորհանդեսներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն անցկացվում է համակարգչի միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


տվյալների կազմակերպումը SPSS-ում



տվյալների նկարագրություն, ձևափոխություն, ստատիստիկ գնահատականներ



տվյալների վերլուծություններ, կապերի քանակական գնահատականներ:



կանխատեսման ռեգրեսիոն մեթոդներ
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2. Հետազոտության պլանավորում և
3. 3 ECTS կրեդիտ
մեթոդներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն 1 ժամ, 1 ժամ գործնական
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին
տրամադրել
տեսական
և
կիրառական
գիտելիքներ
սոցիոլոգիական
հետազոտությունների նախագծման, պլանավորման, կազմակերպման և իրականացման վերաբերյալ,
ինչպես նաև ուսուցանել սոցիոլոգիական հետազոտության քանակական և որակական տեղեկատվության
ստացման մեթոդները և տվյալների վերլուծության մեթոդաբանական առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
 թվարկել հետազոտության մեթոդները՝ ըմբռնելով դրանց իմացաբանական, տեսական և
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և կիրառման դեպքերը,
 կախված հետազոտության հիմնախնդրից և նպատակից որոշել և ընտրել համապատասխան
մեթոդներ,
 որոշակիացնել սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդներով ստացվող տեղեկատվության
վերլուծության ընթացակարգն ու ռազմավարությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 պլանավորել և նախագծել հետազոտական ծրագիր, մշակել հետազոտության իրականացման և
կազմակերպման սկզբունքները,
 ախտորոշել սոցիոլոգիական հիմնախնդիրները,
 ճշգրտորեն ընտրել հետազոտական համապատասխան մեթոդաբանություն, գրագետ համադրել
հետազոտության նպատակից բխող մեթոդներ,
 ձևավորել հետազոտության ընտրանք, մշակել դիտարկման միավորների ընտրության
չափանիշներ,
 կիրառել սոցիոլոգիական տեղեկատվության հավաքման քանակական և որակական մեթոդներ,
 վերլուծել և մեկնաբանել սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը,
 կազմել հետազոտության արդյունքների ամփոփ հաշվետվություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)





մասնակցել խմբային քննարկումներին՝ հիմնավորելով դիրքորոշումները,
գրել սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր,
վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.Բ7.Կազմակերպել և իրականացնել բանակցային գործընթացներ՝ կոնֆլիկտների լուծման
ուղղությամբ:
2.Գ1աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից,
3.Գ2.արդյունավետորեն իրականացնել աշխատանքի
պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
4.Գ3՝ իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների պլանավորում և կառավարում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասընթացը բաղկացած է կիսով չափ դասախոսություններից և կիսով չափ գործնական
պարապմունքներից:
2.Դասընթացը ենթադրում է ուսուցողական պրակտիկ նպատակ հետապնդող ոչ ծավալուն դաշտային
աշխատանքների իրականացում:
3.Դասընթացը ենթադրում է լսարանային և արտալսարանային ծանրաբեռնված աշխատանք, որը
ներառում է հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,
վերլուծություններ, հետազոտության ծրագրի մշակում և ներկայացում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված
ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
2. Հետազոտական ծրագրի մշակման առանձնահատկությունները
3. Հետազոտության նպատակի սահմանում
4. Սոցիալական երևույթների չափելիություն. Հետազոտական ինդիկատորներ
5. Վերլուծական միավորների ընտրություն և ընտրանք
6. Քանակական և որակական մեթոդների առանձնահատկությունները
7. Հարցման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները
8. Փաստաթղթերի վերլուծություն (ավանդականևկոնտենտ), ինտերնետը որպես փաստաթուղթ
9. Դիտարկման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները
10. Գիտափորձի իրականացման առանձնահատկությունները հասարակական գիտություններում
11. Հետազոտության իրականացման առանձնահատկություններ
12. Ինֆորմացիայի մշակում, վերլուծություն
13. Ինֆորմացիայի մշակման տեխնիկաներ, մեթոդներ և գործիքներ (SPSS, Nvivo ևայլն)
14. Ինֆորմացիայի վերլուծության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
Հաշվետվության կառուցվածքը և կազմելու առանձնահատկությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
8.
Babbie E.R. (2010) The Basics of Social Research. 5th Edition. Wadsworth Publishing. (տրամադրվում է
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9.
10.
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13.
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2.Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն -2 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին ծանոթացնել Սոցիալական աշխատանք մասնագիտության
արդի հիմնախնդիրներին, Հայաստանում սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի կառուցման հետ
կապված խնդիրներին ու դժվարություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


նկարագրել մասնագիտության զարգացման արդի փուլում առկա տեսական և գործնական
խնդիրները,



ներկայացնել Հայաստանում սոցիալական աշխատանք մասնագիտության ինստիտուտավորման
հետ կապված հիմնախնդիրները,



ներկայացնել ՀՀ բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգի տարբեր
ենթահամակարգերում մասնագիտության ներդրման և զարգացման հետ կապված խնդիրները,
ինչպես նաև մասնագիտական կրթության կազմակերպման, մասնագետների շահերի
պաշտպանության հետ առնչվող հիմնախնդիրները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
 վերլուծել հայաստանյան իրականությունը և բացահայտել սոցիալական աշխատանքի ներդրման

ու զարգացման տեսանկյունից առկա խնդիրները,
 բացահայտված հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված առաջարկություններ անել
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 7. Ներկայացնել և համակարգել հանրային առողջապահության, քրեական արդարադատության,
սոցիալական ձեռներեցության հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություններ
2.ուսուցման ակտիվ մեթոդներ՝ անհատական առաջադրանքներ, խմբային քննարկումներ և այլն/
3.Բանավեճ
4.Զեկուցում
5.Համակարգչային ներկայացում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ հասարակության տրանսֆորմացիան և սոցիալական աշխատանքը: Ընտանիքի ինստիտուտում
կատարվող փոփոխությունները և սոցիալական աշխատանքի խնդիրները:
Կրթության ինստիտուտում կատարվող փոփոխությունները և սոցիալական աշխատանքի
խնդիրները:Առողջապահության ինստիտուտում կատարվող փոփոխությունները և սոցիալական
աշխատանքի խնդիրները: Իրավունքի ինստիտուտում կատարվող փոփոխությունները և սոցիալական
աշխատանքի խնդիրները:
Բանակը և սոցիալական աշխատանքի խնդիրները: Հայ ավանդական
մշակույթը և սոցիալական աշխատանքը: Սոցիալական աշխատանքի կրթության հետ կապված
խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Անցումային հասարակության սոցիոմշակութային փոխակերպումները: Նոյան
Տապան, 2002:
2.Է.Հարությունյան, Անցումային հասարակությունը որպես տրանսֆորմացիոն գործունեության
համակարգ, Ե., 2000: Սոցիալական աշխատանքի տեսությունը, կրթությունն ու պրակտիկան արդի
բարեփոխումների
համատեքստում: Գիտագործնական
համաժողովի
նյութերի
ժողովածու,
Երևան,2013:
3.Սոցիալական քաղաքականությունը և սոցիալական աշխատանքի պրակտիկան ՀՀ-ում. Արդի
զարգացումները: Գիտագործնական համաժողովի նյութերի ժողովածու,Երևան, 2015:
4.П. Д. Павленок, Теория, историяиметодикасоциальнойработы, М.,2005.
5.Социальная политика Изменяющееся Росии, М.,2005.
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2.Սոցիալական բարեկեցության պետության
հայեցակարգը

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7.եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել ուսանողներին սոցիալական պետություն հասկացության էությունը, սկզբունքները,
զարգացման ու ձևավորման պատմությունը
 քննարկել Հայաստանում սոցիալական պետության ձևավորման հիմնախնդիրները և
հեռանկարները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Ներկայացնել սոցիալական պետության մասին պատկերացումների ձևավորման պատմությունը

2.

Ներկայացնել սոցիալական պետության սկզբունքները, նպատակները, գործառույթներն ու
կառուցվածքը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.
5.

Վերլուծել կրթական տարբեր համակարգերի համապատասխանությունը սոցիալական
պետության սկզբունքներին,
Վերլուծել առողջապահական տարբեր համակարգերի համապատասխանությունը սոցիալական
պետության սկզբունքներին,
Վերլուծել սոցիալական պաշտպանության տարբեր համակարգերի համապատասխանությունը
սոցիալական պետության սկզբունքներին։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.

Գնահատել հասարակության սոցիալական ինստիտուտների ներդաշնակությունը սոցիալական
պետության գործառնման հնարավորությունների տեսանկյունից

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. վերարտադրել բնակչության սոցիալական պաշտպանության վերաբերյալ հիմնական
տեսությունները և մոտեցումները,սոցիալական բարեկեցության և սոցիալական պետության
հայեցակարգերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.Դասախոսություն
2. Սեմինար
3. Անհատական հանձնարարություններ և համակարգչային ներկայացումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պետության տեսության զարգացումը: Պետության սոցիալական գործառույթների զարգացումը:
Սոցիալական պետությունը՝ որպես նորագույն քաղաքակրթությանը հատուկ պետության ձև: «Սոցիա-

լական պետություն» հասկացության էությունը: Սոցիալական պետության պատմական տեսակները:
Սոցիալական պետության ֆունկցիոնալ համակարգը: Սոցիալական իրավունքների տեսությունը:
Քաղաքացիական պետության դերը սոցիալական պետության ձևավորման գործում: Սոցիալական
քաղաքականությունը որպես սոցիալական պետության զարգացման գործոն: Հիմնական սոցիալական
ինստիտուտների (կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն) գործառնումը
սոցիալական պետության համատեքստում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Социальное неравенство. Изменения в социально структуре: европейская перспектива/ под ред. В.
Воронкова, М. Соколова. – СПб. : Алтейя, 2008 г.
2. Храмцов А. Ф. Бюрократия и социальное государство. М.: ИС РАН. 2010г.
3. Кочеткова Л. Н. Социальное государство: Опыт философского исследования. – М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2009г.
4. Леонов И. В. Современное социальное государство: сущность, признаки, проблемы формирования
– М.: МГИМО – Университет, 2006г.
5. Калашников С. Социальное государство: эволюция и этапы становления // Человек и труд. – 2002. № 10.
6. Бобылев А.И. Теория и практика формирования правового и социального государства // Право и
политика.- 2003. - № 3 (39). - С. 11.
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2. Սոցիալական քաղաքականության մշակում և
ներդրում

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. դասախոսություն-2 ժամ,
գործնական-2 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 համակողմանի գիտելիք տրամադրել ուսանողներին սոցիալական քաղաքականության մշակման
գործընթացների, դրանց շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի ներդրման, կազմակերպման և
իրականացման մեխանիզմների, ինչպես նաև դրանց վերլուծության մեթոդների մասին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Մեկնաբանել սոցիալական քաղաքականության տարբեր մոդելների շրջանակներում մշակվող
քաղաքականության և իրականացվող ծրագրերի հիմքում ընկած սկզբունքները, գաղափարական հենքն ու
առանձնահատկությունները,
2.Նկարագրել սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի
կառուցվածքը, նպատակներն ու գործառույթները,
3.Հիմնավորել քաղաքական որոշումների ազդեցությունը սոցիալական քաղաքականության
շրջանակներում իրականացվող ծրագրերի գործառնման վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Մշակել սոցիալական ծրագրի ներդրման հայեցակարգային փաստաթուղթ,
2.Մշակել սոցիալական ծրագրի նախագիծ,
3.Կազմել սոցիալական ծրագրի ֆինանսավորման դրամաշնորհային հայտ,
4.Կիրառել սոցիալական ծրագրերի մոնիթորինգի և վերահսկողության տեխնիկաներ,
5.Տիրապետել սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում ադվոկացիայի և լոբբինգի
իրականացման մեթոդներին,տեխնիկաներին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.Վերլուծել և համադրել տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը,
2.Կիրառել ստեղծագործական և նորարարական մոտեցումներ սոցիալական հիմնախնդիրների
արձագանքման մեխանիզմներ մշակելիս:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. Ա1- վերարտադրել բնակչության սոցիալական պաշտպանության վերաբերյալ հիմնական
տեսությունները և մոտեցումները,սոցիալական բարեկեցության և սոցիալական պետության
հայեցակարգերը,
2. Բ2-մշակել սոցիալական ծառայության ստեղծման նախագիծ, կազմել սոցիալական ծառայության
կառավարման ծրագիր,
3. Բ7 – կազմակերպել և իրականացնել բանակցային գործընթացներ՝ կոնֆլիկտների լուծման
ուղղությամբ
4. Գ1-աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկումներ
3. Խմբային աշխատանքներ
4. Անհատական աշխատանքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն
արժեքով: Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Սոցիալական քաղաքականության մշակման հայեցակարգային հիմքերը. սոցիալական
քաղաքականությունը մեկնաբանող տեսական մոտեցումներ, սոցիալական քաղաքականության
մոդելները։
 Սոցիալական քաղաքականության ծրագրերի ներդրման առանձնահատկությունները.
քաղաքական որոշումների ազդեցությունը ծրագրերի ներդրման վրա։
 Սոցիալական քաղաքականության ծրագրերի ներդրման հիմնավորումը. սոցիալական ծրագրի
ռազմավարության մշակումը։
 Ադվոկացիան և լոբբինգը սոցիալական քաղաքականության ծրագրերի ներդրման գործընթացում։
 Սոցիալական քաղաքականության ծրագրի նախագծի մշակման գործընթացը. հիմնախնդրի
նկարագրությունը և սահմանումը, վերլուծությունը, նպատակի և խնդիրների սահմանումը։
 Սոցիալական քաղաքականության ծրագրերի վերլուծության մեթոդները. ռիսկերի գնահատումը,
մոնիթորինգի և վերահսկողության տեխնիկաները։
 Սոցիալական ծրագրերի ֆինանսավորման հնարավորությունները, դրամաշնորհները, դրանց
դիմելու ընթացակարգը, դրամաշնորհային հայտերի կազմումը, գաղափարի վերափոխումը
ֆինանսավորվող ծրագրի։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.A comprehensive analytical approach for policy analysis of system dynamics models Mohamed Saleh, Rogelio
Oliva, Christian Erik Kampmann, Pål I. Davidsen, European Journal of Operational Research 203 (2010) 673–683.
https://www.researchgate.net/publication/46491908_A_comprehensive_analytical_approach_for_policy_analysis_o
f_system_dynamics_models(հնարավոր է ներբեռնել այս լինքից)

2.A Guide to policy development, January 2003 - Manitoba - Office of the Auditor
Generalhttp://www.oag.mb.ca/wp-content/uploads/2011/06/PolicyDevelopmentGuide.pdf
3.Social welfare: politics and public policy/ Diana M. DiNitto.-6th ed./ with Linda K. Cummins, USA, 2005
(Անձնական գրադարան)
3.Social Work and Social Policy: An Introduction, Jonathan Dickens, Abingdon, Routledge, 2010, pp. viii + 200
(Անձնական գրադարան)
4.Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods, Edited by Frank Fischer, Gerald
J. Miller, Mara S. Sidney , CRC Press Taylor & Francis Group, 2007.
http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/PUBLIC%20POLICY%20(Public%20Administration%20and%20public%20
policy%20125)%20Handbook%20of%20Public%20Policy%20Analysis%20Th.pdf
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2. Սոցիալական գործընկերություն և կորպորատիվ
պատասխանատվություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն-2 ժամ

6. 2 րդ՝գարնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տրամադրել համակողմանի համակարգված վերաբերյալ, ուսանողներին
ծանոթացել կոմերցիոն և սոցիալական գործընկերության հիմնական տարբերությունների
վերաբերյալ,
 ներկայացնել սոցիալական գործընկերության նախագծերի մշակման հիմնական
ռազմավարություններն ու իրականացման մեթոդաբանությունը,
 ներկայացնել
սոցիալական
պատասխանատու
բիզնեսի
մոտեցման
առանձնահատկությունները, ԿՍՊ՝ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության
հայեցակարգը
(CSR- Corporate Social Responsobility) որպես կազմակերպության
մասնակցության ձև հասարակության սոցիալական հիմնախնդիրների լուծմանը,
սոցիալական բարդ իրավիճակների մեղմացման և հաղթահարմանն ուղղված հատուկ
տեխնիկաներ մշակման և իրականացման ձևերն ու միջոցները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.քննարկելու և վերլուծելու սոցիալական գործընկերության հիմնական հասկացությունները, տեսակներն
ու իրականացման նպատակները,
2.քննարկելու և վերլուծելու տնտեսական, քաղաքական, սոցիալ-ժողովրդագրական և տեխնոլոգիական
պայմններն ու նախադրյալները սոցիալական գործընկերության նախագիծ մշակելու նպատակով,
3.քննարկելու կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հայեցակարգի հիմնադրույթներն ու
մեթոադաբանական սկզբունքները,

բ. (գործնական մասնագիտական կարողություններ)
4.մշակելու և իրականացնելու սոցիալական արշավներ
5. գնահատելու սոցիալական արշավների արդյունավետությունը:

գ. (ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
6.արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)

7.իրականացնելու ծրագրերի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները,
8.իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների պլանավորում և կառավարում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1.
2.
3.

Ա3 - նկարագրել սոցիալական կառավարման մասին հայտնի տեսությունները, նկարագրել
սոցիալական կառավարման մոդելները
Բ6 – իրականացնել սոցիալական կանխատեսում և պլանավորում,
Գ1-աշխատել տարաբնույթ
գիտական
աղբյուրների
համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից:

հետ,

ինչպես

նաև

օգտվել

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. դասախոսություն
9. քննարկում
10. բանավեճ
11. պրեզենտացիաներ
12. պրակտիկ հետազոտական կամ վերլուծական նախագծեր
13. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
14. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: Սոցիալական գործընկերության զարգացման պատմությունն ու հիմնական
տեսությունները,
2.Սոցիալական
գործընկերության
հիմնական
հասկացություններն
ու
հիմնադրույթները, 3.Սոցիալական գործընկերության նպատակներն ու խնդիրները, հիմնական
սկզբունքներն ու գործառույթները,
4.Սոցիալական և կոմերցիոն գործընկերության հիմնական տարբերությունները, սոցիալական
գործընկերության բիզնես-նախագծի առանձնահատկությունները,
5.Սոցիալական գործընկերության նախագծերի մշակման հիմնական ռազմավարություններն ու
իրականացման մեթոդաբանությունը, 7.Սոցիալական գործընկերության նախագծերի հիմնական
գործիքներն ու աջակցման ծրագրերը, 8. Սոցիալական պատասխանատու բիզնեսի մոտեցման
առանձնահատկությունները,
ԿՍՊ՝
կորպորատիվ
սոցիալական
պատասխանատվության
հայեցակարգը (CSR- Corporate Social Responsobility), 9. ԿՍՊ հիմնական տեսություններն ու
մեթաբանական հենքերն, 10. ԿՍՊ տեղական և միջազգային փորձն ու պատմությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.А. Московская, Потенциал третьего сектора: инновационные подходы для развития территорий
(социальное предпринимательство), հասանելի է ՝ http://docplayer.ru/27551593-Potencial-tretegosektora-innovacionnye-podhody-dlya-razvitiya-territoriy-socialnoe-predprinimatelstvo.html
2. В.В.
Жохова,
Социальное
предпринимательство:
сущность
и
понятие,
2015г.
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoe-predprinimatelstvo-suschnost-i-ponyatie
3. Գևորգյան Ս., Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվություն ուղեցույց հայկական
կազմակերպությունների համար, ‹‹Բի Էս Սի›› Բիզնեսի աջակցման կենտրոն, Երևան, 2010թ.:
4. Սեֆերյան Ն., Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմունքներ, ՄԱԿ-ի
զարացման ծրագիր, Երևան, 2010թ.:
5. З.М. Коротков, Корпоративная социальная ответственность, Учебник, Москва 2013, հասանելի՝
http://csreduhub.com/wpcontent/uploads/2015/12/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%

B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%
D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
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4. 2 ժամ/շաբ.

2.Սոցիալական
3.3 ECTS կրեդիտ
քաղաքականության պրակտիկում
5. դասախոսություն-2 ժամ,

6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատումով
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ձևավորել և զարգացնել ուսանողների հմտությունները՝ հանրային
հիմնախնդիրների վերլուծության, սոցիալական քաղաքականության համատեքստում ռազմավարական
պլանավորման և ռիսկերի կառավարման, տարբեր սոցիալական խմբերի շահերի պաշտպանության և
սոցիալական քաղաքականության դերակատարների քարտեզագրման, սոցիալական քաղաքականության
ուղերձների մշակման և դրանց առաջխաղացման, սոցիալական ծրագրերի իրագործման համար
անհրաժեշտ միջոցների հավաքագրման և սոցիալական քաղաքականության ծրագրերի գնահատման
առնչությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Նկարագրելու հանրային հիմնախնդիրների բացահայտման, հետազոտության և գնահատման
գործընթացն ու դրա հիմնական սկզբունքները,
2. Մեկնաբանելու և քննարկելու շահերի պաշտպանության գործընթացը՝ ընդհանուր առմամբ և
կոնկրետ սոցիալական խմբի օրինակով:

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Վերլուծելու հանրային տարբեր հիմնախնդիրներ՝ ներկայացնելով այդ վերլուծության համար
անհրաժեշտ մեթոդաբանական մոտեցումներն ու տեսությունները,
2. Ներկայացնելու առաջարկներ և մշակելու հանձնարարականներ՝ ուղղված կոնկրետ հանրային
հիմնախնդիրների հաղթահարմանը,
3. Քննադատական վերլուծության ենթարկելու ՀՀ-ում սոցիալական քաղաքականության
իրականացման առանձինգործընթացները՝ ըստ տարբեր ոլորտների կամ խմբերի,
4. Իրականացնելու սոցիալական քաղաքականության ծրագրերի արդյունքների, ազդեցության և
արդյունավետության գնահատում,
5. Ինքնուրույն մշակելու որևէ հանրային հիմնախնդրի գնահատմանն ու հաղթահարմանն ուղղված
նախագիծ,
6. Գործնականում կիրառելու մագիստրոսական ծրագրի այլ դասընթացների շրջանակներում
ձեռքբերված գիտելիքները՝ անհատական նախագծի մշակման ընթացքում,
7. Ներկայացնելու և պաշտպանելու իր կողմից մշակված/առաջարկված սոցիալական
քաղաքականության ծրագիրը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. Ինքնուրույն մշակելու կոնկրետ հիմնախնդրի հաղթահարման անհատական նախագիծ,
2. Վերլուծելու և բանավիճելու այլ ուսանողների ներկայացրած անհատական նախագծերի շուրջ,
3. Փաստերի ներկայացման միջոցով հիմնավորելու և պաշտպանելու իր կողմից ներկայացված
նախագծի դրույթները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 – Վերարտադրել բնակչության սոցիալական պաշտպանության վերաբերյալ հիմնական
տեսությունները և մոտեցումները, սոցիալական բարեկեցության և սոցիալական պետության
հայեցակարգերը,

Բ1 – Պլանավորել և կազմակերպել բնակչության սոցիալական կարիքների բացահայտմանը, սոցիալական
ծառայությունների գործունեությանը և սոցիալական ծրագրերի գնահատմանն ուղղված սոցիալական
հետազոտություներ, վերլուծել հավաքված տեղեկատվությունը, կազմել հետազոտության
հաշվետվություն և մեկնաբանել արդյունքները,,
Բ5 – Մշակել և իրագործել շահերի պաշտպանության քարոզարշավ՝ իրականացնելով հիմնախնդրի
հետազոտության, կարիքների գնահատման, դերակատարների քարտեզագրման, պոտենցիալ
դաշնակիցների հայտնաբերման և դաշինքների ձևավորման, ուղերձների հասցեագրման և ազդեցության
գնահատման անհրաժեշտ գործողությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկում, բանավեճ
3. Պրեզենտացիա
4. Ֆիլմի դիտում
5. Անհատական պրակտիկ նախագծերի մշակում
6. Դեպքի վերլուծություն
7. Ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածական:
Հանրային
հիմնախնդիրը՝
որպես
սոցիալական
հակասություն:Հանրային
հիմնախնդիրների տիպաբանությունը և վերլուծության մեթոդաբանական մոտեցումները:
2. Կոնկրետ հանրային հիմնախնդիրների խմբային քննարկում, դրանց հրատապության որոշման
չափանիշների մշակում և հիմնախնդիրների գնահատում:
3. Ընտրված հանրային հիմնախնդիրների վերլուծություն և դասակարգում, առանձին հիմնախնդիրների
պատճառահետևանքային կապերի վերհանում, հիմնախնդիրներիառաջացման և դինամիկայի
նկարագրություն:
4. Հիմնախնդիրները կրող խմբերիսոցիալական բնութագրիչներիվերլուծություն և կարիքների
առաջնային գնահատում:
5. Ընտրված հիմնախնդիրների առնչությամբ ՀՀ սոցիալական քաղաքականության դերակատարների
քարտեզագրում, նրանց գործառույթների և ծրագրերի հնարավոր վերածածկերի բացահայտում:
6. Հիմնական դերակատարների հետ համագործակցային կապերի հաստատման, հնարավոր
դաշնակիցների հայտնաբերման և դաշինքների ձևավորման մարտավարության մշակում:
Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը խրախուսող մարտավարությունների մշակում:
Քաղաքացիական հասարակության դերակատարների, սոցիալական ցանցերի և սոցիալական մեդիայի
մասնակցության խթանում:
7. Կոնկրետ ոլորտում(կամ՝ խմբին ուղղված)ՀՀ սոցիալական քաղաքականության բացերի
վերլուծություն:
8. Կոնկրետ
ոլորտում
(կամ՝
խմբին
ուղղված)
ՀՀ
սոցիալական
քաղաքականության
ռազմավարականայլընտրանքների մշակում:
9. Կոնկրետ ոլորտում (կամ՝ խմբին ուղղված) ՀՀ սոցիալական քաղաքականության այլընտրանքների
գնահատում՝ նախապես մշակված չափանիշների հիման վրա:
10. Ընտրված
ռազմավարական
այլընտրանքների
քննարկում,
դրանց
իրագործման
մարտավարությունների (խնդիրներ, գործողություններ, միջոցներ) մշակում:
11. Կոնկրետ խմբի շահերի պաշտպանության (ջատագովության) մարտավարության մշակում:
12. Սոցիալական քաղաքականության ուղերձների մշակում և հասցեատերերի թիրախավորում:
13. Այլընտրանքային սոցիալական քաղաքականության իրագործման հնարավոր ռիսկերի վերլուծություն

և դրանց հաղթահարման մարտավարության մշակում:
14. Այլընտրանքային սոցիալական քաղաքականության իրագործման համար անհրաժեշտ բյուջեի
ձևավորում: Բյուջեի լրացուցիչ միջոցների հավաքագրման պլանավորում:
15. Այլընտրանքային սոցիալական քաղաքականության արդյունքների, ազդեցության և
արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների մշակում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Campbell A. L., How Policies Make Citizens: Senior Political Activism and the American Welfare State, 2003.
2. Jencks C., Rethinking Social Policy, 1993.
3. Gilbert N., Terrell P., Dimensions of Social Welfare Policy, 2009.
4. MidylyJ., Social Welfare in Global Context, 1998.
5. Murray C., Losing Ground: American Social Policy, 1950-1980, 1994.
6. Stiglitz J. E., The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future, 2013.
7. Волгина Н., Социальная политика, 2004.
8. Соловьёва В., Государственная политика в сфере социальной защиты населения, 2010.
9. Хохлова М., Бачурин Э., Социальная политика: практикум, 2010.
10. Федулов Ю. , Юсов А., Социальная политика: сущность, формализация, измерение: монография, 2015.
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2. Սոցիալական ռիսկերի կանխատեսում և
կառավարում

4. 2 ժամ/շաբ.
6. 2-րդ՝ գարնանային
կիսամյակ

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. դասախոսություն-2 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական ռիսկերի առաջացման, դրանց տեսակների, կանխատեսման,
կառավարման, ռազմավարությունների պլանավորման սկզբունքներին և սոցիալական ռիսկերի
հայեցակարգերի վերաբերյալ հիմնական տեսություններին սոցիալական քաղաքականություն և
վարչարարություն մասնագիտության համատեքստում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
4.

կտիրապետի սոցիալական քաղաքականության կոնտեքստում սոցիալական ռիսկերի հիմնական
դրսևորումներին,

5.

կկարողանա վերլուծել սոցիալական ռիսկերի առաջացման պատճառները, կառուցվածքը,
սոցիալական ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունները,

6.

կտիրապետի սոցիալական ռիսկերի տիպաբանությանը,

7.

կտիրապետի սոցիալական ռիսկերի վերաբերյալ հայեցակարգային մոտեցումներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8.

կկարողանա մշակել և կիրառել սոցիալական ռիսկերի կառավարման ռազմավարություններ,

9.

կկարողանա կանխատեսել հիմնական սոցիալական ռիսկերը,

10.

կվերլուծի սոցիալական ռիսկերի կառուցվածքը, դրսևորման առանձնահատկությունները,

11.

կկարողանա նախագծել սոցիալական քաղաքականության կոնտեքստում ռիսկերի կառավարմանն
ուղղված ծրագրեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. վերլուծել կոնկրետ ծրագրեր և կկարողանա գտնել դրանցում սոցիալական ռիսկերի դրսևորումները
և դրանց կառավարման հնարավորությունները,
2. ստեղծագործաբար կիրառի և զարգացնել առկա գիտելիքները
3. գնահատել ընթացիկ սոցիալական քաղաքականության և սոցիալական պաշտպանության
գործընթացները:
4. աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1.Վերարտադրել բնակչության սոցիալական պաշտպանության վերաբերյալ հիմնական տեսությունները և
մոտեցումները,սոցիալական բարեկեցության և սոցիալական պետության հայեցակարգերը:
Բ1.Պլանավորել և կազմակերպել բնակչության սոցիալական կարիքների բացահայտմանը, սոցիալական
ծառայությունների գործունեությանը և սոցիալական ծրագրերի գնահատմանն ուղղված սոցիալական
հետազոտություներ, վերլուծել հավաքված տեղեկատվությունը, կազմել հետազոտության հաշվետվություն
և մեկնաբանել արդյունքները,
Բ5.Մշակել սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր,կատարել դրանց իրագործման
ուղղությամբ առաջարկներ, մշակել հանձնարարականներ,
Բ6. Իրականացնել սոցիալական կանխատեսում և պլանավորում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
Դասախոսություններ
2.
Հաջողված ծրագրերի ներկայացումներ, վերլուծություններ
3.
Տեսական հայեցակարգերի պրեզենտացիաներ
4.
Սեմինարներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.



Ներածություն. Սոցիալական ռիսկերի սահմանումները և տիպաբանությունը
Սոցիալական ռիսկերի տեսական հայեցակարգերը/մասնավորապես Ու.Բեկի, Լումանի, Գիդդենսի,
Բիսմարկի տեսական հայեցակարգերը,/
 Սոցիալական ռիսկերի առաջացման գործոնները, դրսևորման առանձնահատկությունները և
հետևանքները
 Սոցիալական ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունները
 Սոցիալական ռիսկերի կանխատեսման հնարավորությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

2.

Robert Holzmann,Lynne Sherburne-Benz, and Emil Tesliuc. «Social Risk Managment: The World Bank's
Approach to social protection in a globalization world»; Social Protection Department (հասանելի է
անձնական գրադարանից)
Jeffrey Alwang, Virginia Tech, Paul B. Siegel, Steen L. Jorgensen.» Vulnerability: A view from different

3.
4.
5.

disciplines» ;Hai Academic College, Israel, June 2011
Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н.
Федоровой. - М.: Прогресс-Традиция, 2010. (հասանելի է անձնական գրադարանից)
В.В. Гришаев. «Риск и общество», ЖМАК – Москва 2012. (հասանելի է անձնական գրադարանից):
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Սոցիալական ծառայությունների
կառավարում

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. դասախոսություն-2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց եզրափակիչ գնահատումով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին տրամադրել համապարփակ գիտելիքներ
կառավարման մեթոդների ու տեխնոլոգիաների մասին։

սոցիալական

ծառայությունների

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Բացատրել կառավարումը մեկնաբանող տեսական մոտեցումները,
Ներկայացնել կառավարման մոդելները, դրանց առավելություններն ու թերությունները,
Ձևակերպել սոցիալական ծառայությունների՝ որպես կազմակերպության գործառնման
առանձնահատկությունները,
Տարբերակել այն գործոնները, որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ սոցիալական ծառայությունների
կայունության ապահովման վրա,
Նկարագրել սոցիալական ծառայությունների կառավարման գործընթացի բաղադրիչները,
Քննարկել սոցիալական ծառայությունների կառավարման արդյունավետությունը,
Սահմանել կազմակերպության կայունության ապահովման պայմանները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Տարբերակել այն գործոնները, որոնք անհրաժեշտ են ծառայությունների մատուցման
արդյունավետությունը բարձրացնելու համար,
Վերլուծելով կազմակերպության կառավարման համակարգը՝ առաջարկություններ անել դրա
բարելավման ուղղությամբ,
Մշակել կազմակերպության զարգացման և կայունության ապահովման ռազմավարություն։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
Թիմային համագործակցության հմտությունների զարգացում,
Հաղորդակցման հմտությունների զարգացում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3 - Նկարագրել սոցիալական կառավարման մասին հայտնի տեսությունները, նկարագրել սոցիալական
կառավարման մոդելները
Բ2-մշակել սոցիալական ծառայության ստեղծման նախագիծ, կազմել սոցիալական ծառայության
կառավարման ծրագիր,
Բ4- Իրականացնել սուպերվիզիա և սոցիալական դեպքի կառավարում,
Գ3-Գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները, պատրաստել բանավոր
և գրավոր հաղորդագրություններ, հրապարակային ելույթներ, իրականացնել շնորհանդեսներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. Անհատական աշխատանքներ
3. Խմբային աշխատանքներ

4. Զեկույցների ներկայացում
5. Խմբային քննարկումներ
6. Դեպքերի ուսումնասիրություններ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.


Սոցիալական կառավարում. կառավարումը մեկնաբանող տեսական մոտեցումները, կառավարման
նպատակը, գործառույթները, մոդելները,
 Սոցիալական ծառայությունների՝ որպես կազմակերպության և վերջինիս կառավարման
առանձնահատկությունները, սոցիալական ծառայությունների կազմակերպական մշակույթը,
 Սոցիալական ծառայությունների կառավարման բաղադրիչները. կազմակերպական կառուցվածքը և
մշակույթը, պլանավորումը և որոշումների կայացումը (այդ թվում, լիդերության և իշխանության
հարաբերությունները սոցիալական ծառայություններում) , մարդկային ռեսուրսների
կառավարումը, գնահատումը, մոնիթորինգը և հաշվետվողականությունը։
 Սոցիալական ծառայություններում հանդիպող կոնֆլիկտները և դրանց կարգավորումը
 Սոցիալական ծառայություններում մասնագետներին տրամադրվող աջակցող ծառայությունների,
մասնավորապես սուպերվիզիայի, ներդրման անհրաժեշտություն,
 Սոցիալական ծառայությունների աշխատանքում արտաքին և ներքին հաղորդակցության
կազմակերպումը, սոցիալական համագործակցության ցանցի հետ աշխատանքը որպես
կազմակերպության գործունեության անհրաժեշտ բաղադրիչ,
 Սոցիալական ծառայության կառավարիչին անհրաժեշտ մասնագիտական հմտությունները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Организация, управление и администрирование в социальной работе / под ред. Е. И. Холостовой, Е. И.
Комарова, О. Г. Прохоровой. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 425 с.
http://urss.ru/PDF/add_ru/186624-1.pdf
2.Robert E Burke, Leonard H. Friedman, Essentials of management and leadership in public health, Jones &
Bartlett Learning, LLC, USA, 2011 (Chapter 2)
http://samples.jbpub.com/9780763742911/42910_CH02_007_024.pdf
3.Reflecting, acting, being: Organizational aspects of social work, Rev. Doc. Dr. Ruta Butkeviciene, Dr. Birute
Svedaite-Sakalauske, Lithuanian Association of Social Workers, 2009 (Անձնական գրադարան)։
4.Reframing organizations: artistry, choice and leadership/ Lee G. Bolman, Terrence E. Deal. – 2nd ed., Lyons Falls
Turin Book, USA, 1997:
5.Shelly Wimpfheimer DSW (2004): Leadership and Management Competencies Defined by Practicing Social
Work Managers, Administration in Social Work, 28:1, 45-56 https://www.bu.edu/ssw/files/2010/10/Leadershipand-Management-Competencies-Defined-by-Practicing-Social-Work-Managers1.pdf
6.Supervision in social work.—4th ed. / Alfred Kadushin, Daniel Harkness. New York & Chichester, West Sussex,
Columbia University Press, 2002 (էջեր 18-77) (Անձնական գրադարան)
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2.Սոցիալական
մոդելները

4. 2 ժամ/շաբ.
6.1-ին՝ աշնանային
կիսամյակ

կառավարման

4.6 ECTS կրեդիտ

5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական-2 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Ուսումնական մոդուլի նպատակը
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ սոցիալական կաառավարման մոդելների, բարդ
սոցիալական համակարգերի կառավարման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև կառավարման
բնագավառում էթիկական երկընտրանքերի լուծման վերաբերյալ մոտեցումների մասին:
9.Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

Մեկնաբանելու <<սոցիալական կառավարում>> հասկացությունը, կառավարման նպատակները և
գործառույթները,
մեկնաբանելու սոցիալական կառավարման մոդելները երեք հիմնական հարացույցերի
համատեքստում,
մեկնաբանելու, թե ինչ է իրենից ներկայացնում բարդ սոցիալական համակարգերի, մասնավորապես
ինտեգրված ծառայությունների, միջկազմակերպական համակարգերի կառավարումը:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.

3.
4.

համեմատելու կառավարման արևմտյան և արևելյան մոդելները,
տիրապետելուսոցիալական գործակալություններում, սոցիալական ոլորտի տարբեր
սեգմենտների և սեկտորների կազմակերպություններում որոշումների կայացման, էթիկական
երկընտրանքների լուծման, միջմասնագիտական/միջգերատեսչական համագործակցության
կազմակերպման հմտություններին,
համեմատելու կազմակերպական մշակույթի տարբեր տիպերը
զարգացնելու մշակութային իրավասություն կազմակերպությունում

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
արդյունավետորեն օգտվելու գրականությունից
1.
2.

արդյունավետորեն պլանավորելու ժամանակը
բանավոր արդյունավետորեն հաղորդակցվելու
3. քննադատական մտածողություն զարգացնելու
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ2. Մշակել սոցիալական ծառայության ստեղծման նախագիծ,կազմել սոցիալական ծառայության
կառավարման ծրագիր,
Բ5. Մշակել սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր,կատարել դրանց իրագործման
ուղղությամբ առաջարկներ, մշակել հանձնարարականներ,
Բ6 .Իրականացնել սոցիալական կանխատեսում և պլանավորում;
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 դասախոսություն,
 դերային խաղ,
 շնորհանդեսի ներկայացում,
 քննարկում
 ինքնուրույն աշխատանքի հետ կապված առաջադրանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
<<Սոցիալական կառավարում>> հասկացությունը. նպատակները, խնդիրները և հիմնական
գործառույթները:Սուբորդինացիան որպես սոցիալական կառավարման մոդել: Կոորդինացիան որպես
սոցիալական
կառավարման
մոդել:
Ռեoրդինացիան
որպես
սոցիալական
կառավարման
մոդել:Սոցիալական գործակալություններում որոշումների կայացման գործընթացի մակարդակները:
Ինտեգրված/միջկազմակերպական համակարգերի կառավարումը սոցիալական ոլորտում: Սոցիալական
գործակալությունների կազմակերպական կառուցվածքի ձևերը: Սոցիալական ծառայությունների ոլորտում
ինստիտուցիոնալ կառավարման հիմնական պարադիգմները:Առաջնորդությունը որպես անձնակազմի
մոտիվացման և ոգեշնչման արդյունավետ գործիք: Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը և
էթիկան կառավարման մեջ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дафт Р. Менеджмент / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007.(դասախոսի գրադարանից)
2. Макашева З.М., Калинникова И.О, Социальный менеджмент. – ИТК “Дашков и К”,
2002..(դասախոսիգրադարանից)
3. Gortner H., Mahler Julianne, Nicholson J. Organization Theory: a public perspective. – Brooks/Cole
publishing, USA, 1990.(դասախոսի գրադարանից)
4. Management Models for Corporate Social Responsibility / Edited by Jan Jonker, Marco de Witte. –
“Springer”,
Germany,
2006.
(էլեկտրոնային
ռեսուրս
http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/CORPORATE%20SOCIAL%20RESPONSIBILITY%20%20Manag
ement_Models_for_Corporate_Social_Responsibility.pdf )
5. Understanding nonprofit organizations: governance, leadership, and management / Edited by J.Steven
Ott. – Westview press, USA, 2001. (ԵՊՀ կոնֆլիկտների կենտրոնից)
6. Weiner Myron E. Human Services Management: analysis and applications. – II ed., UCONN CO-OP,
USA, 1994.(դասախոսի գրադարանից)
7. https://www.business.illinois.edu/josephm/Publications/Jones%20et%20al.%20(2016).pdf(
էլեկտրոնային ռեսուրս Academy of Management Review-ից)
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2.Մակրոպրակտիկա

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5.30 ժամ դասախոսություն, 30 ժամ գործնական
6. 2 րդ՝գարնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական աշխատանքի մակրոմակարդակում
իրականացվող պրակտիկայի հետ, տալ նրանց համապարփակ գիտելիքներ և հմտություններ`
մակրոմակարդակում միջամտություն իրականացնելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.Ներկայացնել սոցիալական աշխատանքի մակրոպրակտիկայի էությունը
2.Նկարագրել, թե ինչպես է իրականացվում սոցիալական աշխատանքը մակրո-մակարդակում
3.Կունենա գիտելիքներ և հմտություններ մակրոմակարդակում միջամտություն իրականացնելու համար
4.Ներկայացնել մակրոմակարդակում սոցիալական աշխատանքի դասական և արդի տեսությունները
5.Ձեռք կբերի գիտելիքներ և հմտություններ սոցիալական աշխատանքի մակրոմակարդակում կիրառվող
մեթոդների վերաբերյալ

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.Կիրառել սոցիալական աշխատանքի մակրոմակարդակի տարատեսակ տեխնոլոգիաներ
պրակտիկայում, այդ թվում ՝ իրավապաշտպանական
2.Գնահատել մակրոպրակտիկ ծրագրերի իրականացման կարիքը, կազմակերպել և իրականացնել
համապատասխան միջամտությունը՝ մակրոպրակտիկայի էթիկական և գործնական սկզբունքներին
համահունչ
3.Մշակել և իրականացնել մակրոպրակտիկ ծրագրեր համայնքի և կազմակերպությունների մակարդակով
4.Վերլուծել, գնահատել և վերահսկել սոցիալական քաղաքականության ոլորտի ռազմավարություններ ու
ծրագրեր և մշակել դրանց բարեփոխման նախագծեր
5.Վերլուծել սոցիալական աշխատանքի մակրոմակարդակի արդի հիմնախնդիրները

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.Թիմի
ձևավորման,
թիմային
աշխատանք
իրականացնելու,
համագործակցելու
տարբերմասնագետներիևկառույցներիհետ
2.Կատարելու ծրագրերի նախագծում, դրանց իրականացման պլանավորում` նյութական և ոչ նյութական
ռեսուրսների գնահատմամբ և կառավարմամբ
3.Վերահսկելու աշխատանքի ընթացքը, կատարելու գնահատողական և վերլուծական աշխատանք
4.Ընդունելու որոշումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Վերարտադրել բնակչության սոցիալական պաշտպանության վերաբերյալ հիմնական տեսությունները
և մոտեցումները, սոցիալական բարեկեցության և սոցիալական պետության հայեցակարգերը,
Ա2.Ներկայացնել սոցիալական հիմնախնդիրների առաջացման պատճառները և դրանց լուծման հիմնական
մոդելները,,
Բ1.Պլանավորել և իրականացնել բնակչության սոցիալական կարիքների բացահայտմանը և սոցիալական
ծառայությունների գործունեության և սոցիալական ծրագրերի գնահատմանն ուղղված սոցիալական
հետազոտություներ,
վերլուծել
հավաքված
տեղեկատվությունը,
կազմել
հետազոտության
հաշվետվությունևներ կայացնել արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություն
2.քննարկում
3.բանավեճ, ուղեղների գրոհ
4.պրեզենտացիաներ
5.վերլուծական նախագծեր, փորձնական ծրագրերի նախագծեր
6.ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիալական
աշխատանքի
մակրո
պրակտիկայի
էությունը,
նպատակները
և
առանձնահատկությունները:
2. Սոցիալական աշխատանքի մակրո պրակտիկայի պատմական զարգացումը և արդի
միտումները
3. Սոցիալական աշխատանքի մակրո պրակտիկայի նկատմամբ տեսական մոտեցումները, դրանց
զարգացումը և արդի իրավիճակը:
4. Մակրոպրակտիկայի իրականացման հիմնական սկզբունքները և այս ոլորտի սոցիալական

աշխատողին անհրաժեշտ գիտելիքները և հմտությունները:
5. Հասարակության մակրո կառույցները` հաստատություն, կազմակերպություն, համայնք և
պետություն, և դրանց գործունեության օրինաչափություններն ու առաջացող հիմնախնդիրները
մակրոպրակտիկայի համատեքստում
6. Մակրոպրակտիկմիջամտությունը պետական մակարդակում՝ սոցիալական աշխատանքի դերը
սոցիալական քաղաքականության մշակման, գնահատման, մոնիթորինգի և բարեթոխումների
գործում
7. Իրավապաշտպանական
գործունեությունը
որպես
սոցիալական
աշխատանքի
մակրոպրակտիկա
8. Մակրոպրակտիկ միջամտության տեխնոլոգիաները. համայնքային կազմակերպման էությունը,
նպատակներըևմեխանիզմները:
9. Մակրոպրակտիկ միջամտության տեխնոլոգիաները. օրենսդրական նախաձեռնություն.
էությունը, առանձնահատկությունները, ընդունման և փոփոխման կարգը և ընթացակարգը
10. Մակրոպրակտիկ միջամտության տեխնոլոգիաները.լոբբինգի ընդհանուր բնութագիրը,
առանձնահատկությունները, նպատակները, իրականցման միջոցներն ու մեխանիզմները
11. Մակրոպրակտիկ միջամտության տեխնոլոգիաները. PR տեխնոլոգիաների օգտագործումը
սոցիալական աշխատանքի մակրո պրակտիկայում՝ սոցիալական գովազդ հասարակական
ակցիաների կազմակերպում և այլ տեխանոլոգիաներ
12. Սոցիալական աշխատանքի մակրոպրակտիկայի փորձը և հեռանկարները Հայաստանում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Becoming an Effective Policy Advocate: from Policy Practice to Social Justice, B. S. Jansson, Wadsworth
Press ,2008.(դասախոսիգրադարանից)
2. Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community, R. D. Putnam , Simon and Schuster,
2001.(դասախոսիգրադարանից)
3. Cases in Macro Social Work Practice, D. P. Fauri, S. P. Wernet, E.F. Netting, Allyn and Bacon fourth edition,
2008.(դասախոսի գրադարանից)
4. Community Practice: Theories and Skills for Social Workers, D. A. Hardcastle, P.R. Powers, S. Wenocur ,
Council On Social Work Education, 2011.(դասախոսի գրադարանից)
5. Generalist Practice with Organizations and Communities K. K. Kirst-Ashman, G.H. Hull , 5th ed. Belmont,
CA: Brooks/Cole, 2012(դասախոսիգրադարանից)
6. Multidisciplinary Team Working: from Theory to Practice, Discussion paper, MHC,
2006(դասախոսըտրամադրումէէլեկտրոնայինտարբերակը, կարելիներբեռնելհամացանցից՝
www.mhcirl.ie/file/discusspapmultiteam.pdf
7. Social Work Macro Practice, E. Netting, P. Kettner, S. Lloyd, Allyn and Bacon, fourth edition,
2008.(դասախոսըտրամադրումէէլեկտրոնայինտարբերակը, կարելիներբեռնելհամացանցից՝
https://www.pearsonhighered.com/assets/samplechapter/0/2/0/5/0205838782.pdf
հասանելի է նաև Սոցիալոգիայի ֆակուլտետի գրադարանում)
8. The Structural Approach to Direct Practice in Social Work: a Social Constructionist Perspective G.G. Wood,
C. T. Tully, Columbia University Press, 2006.(դասախոսի գրադարանից)
9. Зельманов А. Б., Связи с общественностью в социальной сфере, изд. Михайлова В. А., СанктПетербург, 2008. (դասախոսի գրադարանից)
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2. Սոցիալական ձեռներեցություն

4. 2 ժամ/ շաբ.
6. 3-րդ՝աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դասախոսություն - 2 ժամ
7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց



Ծանոթացնել ուսանողներին սոցիալական ձեռներեցության արդի հարացույցներին,
սոցիալական վարչարարության շրջանակում միջազգային ու տեղական փորձին,
 սովորեցնել սոցիալականձեռներեցությանէությաննուառանձնահատկություններին վերաբերող
մոտեցումներ և տեսություններ,
 փոխանցելուսանողներինսոցիալականձեռներեցությաննախաձեռնման,
իրագործմանևարդյունքիգնահատմանվերաբերյալ տեսական գիտելիքներ և գործնական
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.կիրառել և տեղայնացնել սոցիալական ձեռներեցության վերաբերող միջազգային փորձն ուտեսական
մոտեցումները, վերլուծել և մեկնաբանել դրանք,
2.վերլուծել սոցիալական ձեռներեցության նախաձեռնման և պլանավորման էությունն ու գործող
մոդելները, ձևաորման, կայացման և զարգացման սոցիալ-մշակութային հիմքերը, վերլուծել առկա
օրենսդրական դաշտը,
3.տիպաբանել և տարբերակել սոցիալական ձեռներեցության դերակատարներին, սոցիալական
փոփոխությունների գործառույթները, փուլերն ու արդյունավետությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տիրապետելսոցիալական ձեռներեցության նախաձեռնման, կազմակերպման
սկզբունքներին, արդյունքի գնահատման կոնկրետ հմտություններին,

և

գնահատման

2. օգտագործել սոցիալական ձեռներեցության մասնագիտական էթիկայի կանոններն ու տեղայանացնել
գաղափարախոսական հիմքերը,
3. կիրառել ներդրումների
գնահատում:

կենսունակության,

համապատասխանության

և

արդյունավետության

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. վերլուծել կոնկրետ դեպքեր և գտնել դրանցում սոցիալական վարչարարի մասնագիտական
գործունեության հնարավորությունները,
2. ստեղծագործաբարկիրառելևզարգացնելառկագիտելիքները,
3. գնահատելընթացիկսոցիալական ձեռներեցության գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7.Ներկայացնել և համակարգել հանրային առողջապահության, քրեական արդարադատության,
սոցիալական ձեռներեցության հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները,
Բ1. Պլանավորել և կազմակերպել բնակչության սոցիալական կարիքների բացահայտմանը, սոցիալական
ծառայությունների գործունեությանը և սոցիալական ծրագրերի գնահատմանն ուղղված սոցիալական
հետազոտություներ, վերլուծել հավաքված տեղեկատվությունը, կազմել հետազոտության հաշվետվություն
և մեկնաբանել արդյունքները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2.դերային խաղեր
3.դեպքերի վերլուծություններ, այլ ինտերակտիվ մեթոդներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն. Տնտեսվարման և ձեռներեցության սոցիոլոգիական տեսությունները: Սոցիալական
ձեռներեցության հասկացությունն ու իրագործման շրջանակները: Սոցիալական ձեռներեցության
դերակատարներն ու դրանց տիպաբանությունը՝ 4-րդ սեկտորի դերակատարներ:
Բիզնեսի պլանավորումը սոցիալական փոփոխությունների տեսության համատեքստում: Սոցիալական
ձեռներեցության ներդրումներն ու արդյունքները: Ներդրումների մոտեցումներն(crowd-investing, crowdfunding) ու դրանց արդյունքի գնահատումը: Սոցիալական ձեռներեցության գործառույթներն ու
գործիքավորումը սոցիալական վարչարարության և պետական քաղաքականության համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Թադևոսյան Գ. Մ., Մասնակցային հետազոտություններ. Մեթոդաբանություն, մեթոդ և տեխնիկա, Երևան.
ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013
2.Верховин В. И., Зубков В. И. Экономическая социология. М., 2002
3.Social Enterprise Alliance, Succeeding at Social Enterprise: Hard-Won Lessons for Nonprofits and Social
Entrepreneurs, Jossey Bass, 2010
4.The Social Intrapreneur: A Field Guide for Corporate Changemakers, http://www.sustainability.co

1. 2201/Մ 11

2. Կազմակերպական կոնֆլիկտներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2 ժամ
6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնելուսանողներինկազմակերպական կոնֆլիկտների գիտական ուսումնասիրության
արդիհարացույցներին, սոցիալական վարչարարության շրջանակում կազմակերպական
կոնֆլիկնտերի միջամտության փորձին,
 սովորեցնել կազմակերպական կոնֆլիկտներիէության, տիպաբանության, կառուցվածքի
ևառանձնահատկություններին վերաբերող մոտեցումներ և տեսություններ,
 փոխանցելուսանողներինկազմակերպական կոնֆլկինտների կառավարման, կարգավորման,
լուծման և տրանսֆորմացիայիվերաբերյալ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
8.

կիրառել և տեղայնացնել կազմակերպական կոնֆլիկտների մասին դասական և արդի տեսական
մոտեցումները, վերլուծել և մեկնաբանել հիմնական հայեցակարգերը,

9.

վերլուծել, տիպաբանել կազմակերպական կոնֆլիկտների առաջացման, զարգացման և
կարգավորման սոցիալ-մշակութային, տնտեսական հիմքերը, վերլուծել առկա օրենսդրական
դաշտը,

10.

տիպաբանել և տարբերակել կազմակերպական կոնֆլիկտների կողմերին, դինամիկայի հիմնական
փուլերը, սոցիալական փոփոխությունների հետ կապված կոնֆլիկտների գործառույթներն ու
հետևանքները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

տիրապետել կազմակերպական կոնֆլիկտների վերլուծությանև գնահատման սկզբունքներին,
մասնագիտական միջամտության կոնկրետ հմտություններին,

5.

օգտագործել կազմակերպական կոնֆլիկտներում կողմերիվարքային
ռազմավարություններիումարտավարություններիվերլուծության տեխնիկաներ;

6.

կիրառել կազմակերպությունում բանակցությունների և հաշտարարության կազմակերպման,
վարման հմտություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4.

վերլուծել կազմակերպական կոնֆլիկտների կոնկրետ դեպքեր և գտնել դրանցում սոցիալական
վարչարարի մասնագիտական գործունեության հնարավորությունները,

5.

ստեղծագործաբարկիրառելևզարգացնելառկագիտելիքները,

6.

գնահատելընթացիկկազմակերպական գործընթացները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. Ներկայացնել սոցիալական հիմնախնդիրների առաջացման պատճառները և դրանց լուծման
հիմնական մոդելները,
Բ8. Մշակել և իրագործել շահերի պաշտպանության քարոզարշավ՝ իրականացնելով հիմնախնդրի
հետազոտության,
կարիքների
գնահատման,
դերակատարների
քարտեզագրման,
պոտենցիալ
դաշնակիցների հայտնաբերման և դաշինքների ձևավորման, ուղերձների հասցեագրման և ազդեցության
գնահատման անհրաժեշտ գործողությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2.դերային խաղեր
3.դեպքերի վերլուծություններ, այլ ինտերակտիվ մեթոդներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն. Կազմակերպական կոնֆլիկտների սոցիոլոգիական տեսությունները: Կազմակերպության
կառուցվածքը, տիպաբանությունն
ու
կառավարման
մոդելները: Կազմակերպական կոնֆլիկտ
հասկացությունն
ու
տիպաբանությունը: Կազմակերպությունում
կոնֆլիկտի
առաջացման
նախադրյալներն ուպատճառները: Կազմակերպական կոնֆլիկտների զարգացման դինամիկան և փուլերի
առաձնահատկությունները: Կազմակերպությունում կոնֆլիկտների կանխատեսման և կանխարգելման
մոտեցումներ՝ կոնֆլիկտային պոտենցիալի չափում և սոցիալ-խմբային դիագնոստիկա: Կազմակերպական
կոնֆլիկտների կարգավորման և լուծման վարչական և խնդրալուծոմոտեցումները: Բանակցությունների և
հաշտարարության գործառույթներն ու գործիքավորումը
սոցիալական
վարչարարության
համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Բաբլոյան Ա. Գ., Գործնական կոնֆլիկտաբանություն, Երևան. Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, 2015
2.Բաբլոյան Ա. Գ., Կոնֆլիկտների կարգավրումը և բանակցությունները, Երևան. Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, 2004
3.Աղուզումցյան Ռ., Լոքյան Ա., Պետրոսյան Լ., Կոնֆլիկտի կառավարումը կազմակերպություններում,
Երևան, «Պետական ծառայությունե հրատ., 2012 Кибанов А., Захаров Д. Конфликтология: Учебник. – М.:

Инфра-М, 2002
4.Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб.пособие. – М.: ВЛАДОС, 2001
5.Карташев Я.П. Конфликты в организации. – М., Лаборатория книги, 2010
6.Гринберг Д., Бэйрон Р. Организационное поведение: от теории к практике. – М.: Вершина, 2004
7.Шапиро С.А. Организационное поведение. – М.: ГроссМедиа, 2005
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2.Համեմատական սոցիալական քաղաքականություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն -2 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Դասընթացը նպատակ ունի նպատակ ունի ուսանողներին տրամադրելու համակողմանի համակարգված
գիտելիք համեմատական սոցիալական քաղաքականության էության, վերջինս մեկնաբանող
մոտեցումների, համեմատական սոցիալական քաղաքականության վերլուծական սխեմայի կառուցվածքի,
Մաո Զեդոնգի` «Երեք աշխարհների» հայեցակարգի, զարգացած, զարգացող և «երրորդ» աշխարհի
երկրներում սոցիալական հիմնախնդիրների և դրանց լուծմանն ուղղված սոցիալական քաղաքականության
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.

2.
3.

4.

մեկնաբանելու
«սոցիալականքաղաքականություն»,
«համեմատական
սոցիալական
քաղաքականություն»,
«սոցիալական
բարեկեցություն»,
«սոցիալական
առաջընթաց»
հասկացությունների էությունը,
նկարագրելու համեմատական սոցիալական քաղաքականությունը մեկնաբանող հիմնական
մոտեցումները, Մաո Զեդոնգի «Երեք աշխարհների» հայեցակարգը,
նկարագրելու զարգացած, զարգացող և «երրորդ աշխարհի» երկրներում առկա սոցիալական
հիմնախնդիրները և դրանց հաղթահարմանն ուղղված սոցիալական քաղաքականության հիմնական
մոտեցումները,
քննարկելու միջազգային կազմակերպությունների դերը տարբեր երկրներում սոցիալական
հիմնախնդիրների հաղթահարման գործընթացում:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

2.

3.
4.

համեմատելու զարգացած, զարգացող և «երրորդ աշխարհի» երկրներում սոցիալական
հիմնախնդիրների հաղթահարմանն ուղղված սոցիալական քաղաքականության հիմնական
մոտեցումները,
վերլուծելու միջազգային կազմակերպությունների դերը աշխարհի տարբեր երկրներում
սոցիալական
հիմնախնդիրների
լուծման,
սոցիալական
բարեկեցության
ապահովման
գործընթացներում,
ներկայացնելու առաջարկներ և մշակելու հանձնարարականներ` ուղղված ՀՀ-ում տարբեր խոցելի
խմբերի նկատմամբ իրականացվող սոցիալական քաղաքականության բարելավմանը,
մշակելու համեմատական սոցիալական քաղաքականության վերլուծական սխեմա և
իրականացնելու վերլուծություն ըստ այդ սխեմայի:

(ընդհանրական /փոխանցելի կարողություններ)
1. օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)` անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար,
2. վերլուծելու փաստերը և անելու հետևություններ,
3. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշել նոր գաղափարներ,
4. արդյունավետ կերպով պլանավորելու ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա2.Ներկայացնել սոցիալական հիմնախնդիրների առաջացման պատճառները և դրանց լուծման հիմնական
մոդելները,
Բ6. Իրականացնել սոցիալական կանխատեսում և պլանավորում,
Գ1.Աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. բանավեճ
4. պրեզենտացիաներ
5. պրակտիկ հետազոտական կամ վերլուծական նախագծեր
6. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: Դասընթացի նպատակը, կրթական արդյունքները, համառոտ բովանդակությունը,
քննությունների անցկացման ձևն ու գնահատման չափանիշները:
2. Համեմատական սոցիալական քաղաքականության էությունը, վերջինս մեկնաբանող հիմնական
մոտեցումները:
3. Աշխարհի պետությունների դասակարգումը ըստ տարբեր չափանիշների:
4.Սոցիալական հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված սոցիալական քաղաքականության հիմնական
մոտեցումները զարգացած, զարգացող և «երրորդ աշխարհի» երկրներում:
5. Միջազգային կազմակերպությունների դերը աշխարհի տարբեր երկրներում սոցիալական
բարեկեցության ապահովման գործընթացում:
6. Համեմատական սոցիալական քաղաքականության վերլուծական սխեման:
7. Սոցիալական բաշխման հիմքերը:
8. Սոցիալական բարեկեցության ապահովման բնույթը:
9. Սոցիալական ծառայությունների տրամադրման համակարգի մշակումը:
10. Սոցիալական ծառայությունների ֆինանսավորման համակարգը:
11. ՀՀ-ում տարբեր խոցելի խմբերի նկատմամբ իրականացվող սոցիալական քաղաքականությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. A Handbook of Comparative Social Policy, 2nd edition, edited byPatricia Kennett Cheltenham: Edward
Elgar, 2013, (դասախոսի գրադարանից)
2. Comparative Social Policy: Theory and Research (Introducing Social Policy), byPatricia Kennett, 2001,
(դասախոսի գրադարանից)
3. Gilbert, N. & Terrell, P. (2005). Dimensions of social welfare policy, 6th ed. Boston: Allyn and Bacon,
(դասախոսի գրադարանից)
4. Midgley, J. (1999). Social welfare in global context. Thousand Oaks, CA: Sage,(դասախոսի գրադարանից)
5. Социальная политика: учебник./Под общ. Ред. Н.А. Волгина.-М.: Изд. «Экзамен», 2002, (դասախոսի
գրադարանից)
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2.Ժամանակի և սթրեսի կառավարում

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն -2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է տրամադրել ուսանողներին աշխատանքային ժամանակի արդյունավետ
կառավարման, մասնագիտական
սթրեսների
ախտորոշման և հաղթահարման մեթոդների,
տեխնիկաների վերաբերյալ գիտելիքներ և զարգացնել աշխատանքի պլանավորման և սթրեսների
հաղթահարման հմտություններ:
9. Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.Ներկայացնել ժամանակի կառավարման հիմնական սկզբունքները,
2.ունենալ հստակ պատկերացումներ ժամանակի կառավարման սկզբունքների և հնարքների վերաբերյալ
3.նկարագրել սթրեսի դրսևորումները, մասնագիտական այրման ախտանշանները, օրգան համակարգերի
հոգեմարմնական հիվանդությունները,
4.ներկայացնել սթրեսի կառավարման մեթոդները:

(գործնականմասնագիտականկարողություններ)
5. կկարողանա կիրառել ժամանակի պլանավորման մեթոդներն ու տեխնիկաները, ժամանակի բաշխման
հնարքները
6. Ճանաչել մասնագիտական սթրեսի և այրման ախտանիշները,
7. Կիրառել սթրեսի կանխարգելման և կառավարման ժամանակակից մեթոդները:

(ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ)
 կկարողանա ռացիոնալ պլանավորել աշխատանքը և ժամանակը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ1.Աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից
Գ2.Արդյունավետորեն իրականացնել աշխատանքի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ
ռեսուրսները;
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1.Ներածություն՝ հիմնական հասկացություններ
կառավարման
համակարգ.
2.Ժամանակի

նպատակ,
խնդիրներ,
սկզբունքներ,
մեթոդներ,
արդյունավետություն:
3.Աշխատանքի կազմակերպման ռեգլամենտավորում և ծրագրավորում. աշխատանքի նորմավորում,
ռազմավարական պլանավորում, ժամանակային ծախսերի և բովանդակության վերլուծություն:
4.Սթրես և հարմարում. վարքային հարմարման խանգարումներ, անձնային դեզադապտացիա, սթրեսի
հետևանքների գնահատման մակարդակներ և չափանիշներ: Մասնագիտական սթրես. հոգեկան

առողջություն և մասնագիտական առողջություն, սթրես և նևրոզ, սթրես և օրգան համակարգերի
հոգեմարմնային հիվանդություններ:
5.Սթրեսի կառավարումը մասնագիտական գործունեության ոլորտում. գնահատման և շտկման
կոմպլեքսային մոդել, կառավարման նորարարական տեխնոլոգիաներ: Սթրեսի ինտեգրալ գնահատման
եռամակարդակ մոդել. փորձագիտական-ախտորոշիչ համակարգեր:Սթրեսի անհատական դիմանկար և
հասցեական միջամտություն. կանխատեսում, կանխարգելում, շտկում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. V. J Sutherland, C. L. CooperStrategic Stress Management: An Organizational Approach, Palgrave Macmillan,
2000 J. C. Smith, Stress Management: A Comprehensive Handbook Of Techniques And Strategies. Springer
Publishing Company, 2002.
2. Гринберг Д.Управление стрессом.Питер.2004.
3. Куприянов М. К. Изучение стрессоустойчивости личности в условиях промышленного предприятия. М.,
2010.
4. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте / под ред. А. Л. Журавлев, Е. А. Сергиенко. М.:
Институт психологии РАН, 2011.
5.Верещагин А.. Как все успевать? 4 навыка эффективного управления временем. — С-Пб.: «Весь», 2016.
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2.Սոցիալական ճարտարագիտություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. դասախոսություն -2 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին տալ գիտելիքներ սոցիալական ճարտարագիտության հիմնական սկզբունքների ու
մեթոդների, սոցիալական միջավայրերի, գործընթացների նախագծման, կառուցապատման ու
իրականացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

Ներկայացնելու սոցիալական ճարտարագիտության հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները,
Նկարագրել սոցիալական ճարտարագետի մասնագիտական հիմնական գործառույթներն ու
դերերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Վերլուծել հասարակական տարբեր ոլորտներում հնարավոր անհարմար վիճակները խոցելի
բնակչության կարիքներին համապատասխանության տեսանկյունից և մատնանշել խնդիրներ,
2.Կատարել սոցիալական և ֆիզիկական միջավայրերը սոցիալական աշխատանքի սկզբունքների
տեսանկյունից ավելի հարմարավետ դարձնելու մասին առաջարկներ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.Օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից, վերլուծել և համադրել փաստերը, կատարել
կշռադատված եզրահանգումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 2 .Ներկայացնել սոցիալական հիմնախնդիրների առաջացման պատճառները և դրանց լուծման
հիմնական մոդելները,
Բ 5 .Մշակել սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրեր,կատարել դրանց իրագործման
ուղղությամբ առաջարկներ, մշակել հանձնարարականներ,
Գ1. Աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն

2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիալական ճարտարագիտության օբյեկտը և առարկան: Սոցիալական միջավայրեր և տարածքներ:
Սոցիալական
միջավայրերը
և
տարածքները
մարդկանց
կարիքներին
հարմարացնելու
անհրաժեշտությունը: Սոցիալական նախագծում ու կառուցապատում: Միջավայրի անհարմարությունները
և սոցիալական մեկուսացման վտանգը: Սոցիալական ճարտարագիտության հիմնական սկզբունքները և
մեթոդները:
Հիմնական գրականության ցանկ
Резник Ю.М. Социальная инженерия: предметная область и границы применения // Социол. исслед. 1994. №
2.
Социальная инженерия: Курс лекций / Под ред. Ю.М.Резника и В.В.Щербины. М., 1994.
Григорьян Э.Р. Прошлое под прицелом социальной инженерии
:http://www.iarex.ru/articles/53389.html
Григорьян Э.Р. Взгляд в будущее через призму социальной инженерии
http://www.iarex.ru/articles/53454.html
Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. – М., 1992
Печчеи А. Человеческие качества. М.:Прогресс, 1980
Моисеев Н.Н. Агония// Свободная мысль, - 1999, №5, с.15-22
Modelski G., Tompson W. The long and short of global politics in the twenty-first century: an evolutionary
approach. – “International studies review”, 1999, №1
Социологический энциклопедический словарь. М., 1998.
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2.Հանրային առողջապահություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն -2 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Հանրային առողջապահության դասընթացի նպատակն է՝ներկայացնել մագիստրոսին հանրային
առողջության և առողջապահության առարկան, նպատակն ու խնդիրները, դրանց լուծման հարացույցը,
առողջապահության համակարգերը,
ծանոթացնել ժամանակակից միտումներին Հայաստանում և
Եվրոպական երկրներում:
Ծրագիրը
նվիրված
է
Հայաստանի
հանրային
առողջության
և
առողջապահության
համակարգիուսումնասիրմանը, վերլուծմանը, բարեփոխումների ուղիներին, և նրա առջև կանգնած
խնդիրների վերլուծությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մեկնաբանելուբնակչությանառողջությանցուցանիշները,
2.քննարկելու հանրայինառողջությանգերակայությունները և աստիճանակարգումը,
3.քննարկելուհանրայինառողջապահությանհամակարգերի
հիմնական
առանձնահատկությունները,

մոդելները,

4.մեկնաբանել
հանրայինառողջությանորոշ
քաղաքականությունը:

կարևորագույն

խնդիրները

և

դրանց

լուծման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.վերլուծելու և գնահատելու բնակչության առողջության ցուցանիշները,
2.վերլուծելու և գնահատելու առողջապահական համակարգերը,
3.մշակելու առողջապահության գերակայություններ և որոշելու դրանց առաջնահերթությունը,
4.մշակելու քաղաքականություն՝ կոնկրետ խնդիրներ լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա 7 - ներկայացնել և համակարգել հանրային առողջապահության, քրեական արդարադատության,
սոցիալական ձեռներեցության հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները
Բ1.Պլանավորել և կազմակերպել բնակչության սոցիալական կարիքների բացահայտմանը, սոցիալական
ծառայությունների գործունեությանը և սոցիալական ծրագրերի գնահատմանն ուղղված սոցիալական
հետազոտություներ, վերլուծել հավաքված տեղեկատվությունը, կազմել հետազոտության հաշվետվություն
և մեկնաբանել արդյունքները,
Բ2.Մշակել սոցիալական ծառայության ստեղծման նախագիծ,կազմել սոցիալական ծառայության
կառավարման ծրագիր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.դասախոսություն
2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2 միավոր:
Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդ ստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Ներածություն: Հանրային առողջությունը, որպես գիտություն և դասավանդման առարկա՝ նպատակը,
խնդիրները, մեթոդները: Բնակչության առողջության վիճակը բնութագրող հիմնական ցուցանիշները,
մեթոդաբանությունը.
2.Հանրայինառողջությանևառողջապահությանքաղաքականությունը
քաղաքական
համակարգի
համատեքստում: Քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և այլ գործոնների ազդեցությունը
հանրայինառողջությանևառողջապահությանքաղաքականության վրա.
3.Առողջապահական համակարգեր և քաղաքականություն: Առողջապահական համակարգ բաղաբրիչներ,
ֆինանսավորման աղբյուրներ և մեխանիզմներ.
4.Հայաստանի և այլ երկրների համակարգեր: Առողջապահական համակարգերի բարեփոխումները
տարբեր երկրներում.
5.Գերակայություններն առողջապահության ոլորտում: Գերակայությունների ձևավորման մոտեցումները,
հասարակության մասնակցությունը գործընթացին, կոնսենսուսի գաղափարը.
6. Պետպատվերի և չափորոշիչների ձևավորումը ՀՀ-ում.
7.Առաջնային բժշկական օգնությունը որպես հիմնական քաղաքականություն՝ ներդրման ուղիները,
խնդիրները, խոչընդոտները: ԱԲՍՕ գաղափարի և մոտեցումների ժամանակակից զարգացումները.
8. Առողջությանամրապնդումքաղաքականությանմիջոցով՝պայքար ծխելու, հավելյալ քաշի, ալկոհոլի
չարաշահման և այլի դեմ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.Չափորոշիչ պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման
կազմակերպման. ՀՀ ԱՆ, 2012 թ.:

2. Мкртчян А.Е., Новые тенденции в здравоохранении Армении. Ереван, 2001, 187 с.

3. Салтман Р.Б., Фигейрос Дж. Реформы системы здравоохранения в Европе. Анализ современных стратегий.
Москва, 2000, 432 с.
4. ԱՀԿ-ի կողմից հրապարակվող Health Care Systems in Transition շարքից ցանկացած երկիր
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2.Սոցիալական իրավունք

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական 2 ժամ
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8.Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին տրամադրել համակողմանի համակարգված գիտելիք
սոցիալական
իրավունքի
էության,
գործառույթների,
առարկայի,
սոցիալական
իրավահարաբերությունների տարրերի, ՀՀ կրթության, առողջապահության, աշխատանքային ոլորտներին
առնչվող հիմնական իրավական ակտերի, ՀՀ-ում իրականացվող սոցիալական քաղաքականության
սուբյեկտների գործունեության իրավական կարգավորման հիմքերի մասին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.Մեկնաբանելու «իրավունք», «պարտականություն», «սոցիալական նորմ», «սոցիալականիրավունք»,
«իրավահարաբերություններ» հասկացությունները,
2.քննարկելու իրավունքը մեկնաբանող հիմնական տեսությունների առավելություններն ու
սահմանափակումները,
3.նկարագրելու սոցիալական իրավունքի առարկան, գործառույթները, իրավահարաբերությունների
տարրերը:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.վերլուծելու ՀՀ-ում իրականացվող սոցիալական քաղաքականության սուբյեկտների գործունեության
իրավական կարգավորման հիմքերը,
2.ներկայացնելու սոցիալական իրավունքի և սոցիալական օրենսդրության միջև գոյություն ունեցող կապը,
3.օգտվելու սոցիալական օրենսդրությունից` օրենքներից, ենթաօրենսդրական ակտերից և այլն, վերլուծելու
դրանք և կիրառելու` ըստ անհրաժեշտության:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.օգտվելուն տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)` անհրաժեշտ տեղեկատվություն ստանալու համար,
2.վերլուծելու փաստերը և անելու հետևություններ,
3.ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները և առաջ քաշել նոր գաղափարներ,
4.արդյունավետ կերպով պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3.Վերլուծել սոցիալական օրենսդրությունը, հանդես գալ դրա բարելավման առաջարկներով,
Գ1.Աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից,
Գ2.Արդյունավետորեն իրականացնել աշխատանքի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ
ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. դասախոսություն
8. քննարկում
9. բանավեճ
10. պրեզենտացիաներ
11. պրակտիկ հետազոտական կամ վերլուծական նախագծեր
12. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: Դասընթացի նպատակը, կրթական արդյունքները, համառոտ բովանդակությունը,
քննությունների անցկացման ձևն ու գնահատման չափանիշները:
2. Իրավունքը մեկնաբանող հիմնական տեսությունները` բնական իրավունքի տեսություն, իրավունքի
հոգեբանական տեսություն, «մարդու իրավունքներ»հասկացության արդի մեկնաբանումները:
3. Իրավունքի ձևերը/աղբյուրները/, իրավագիտակցության բնորոշումը, ձևերը, կառուցվածքը:
4. Սոցիալականիրավունքըսոցիալականնորմերիհամակարգում:
5.Սոցիալական իրավունքի առարկան, գործառույթները, սոցիալական իրավահարաբերությունների
ընդհանուր բնութագիրը:
6.Սոցիալական իրավունքը` որպես ՀՀ-ում իրականացվող սոցիալական քաղաքականության
սուբյեկտների գործունեության իրավական կարգավորման հիմք:
7. Սոցիալական ոլորտի օրենսդրության վերլուծության հիմնական կանոնները:
8. Աշխատանքային իրավունքների իրականացումն ու պաշտպանությունը ՀՀ-ում:
9. ՀՀ քաղաքացիների սոցիալական իրավունքները կրթության ոլորտում:
10. ՀՀ քաղաքացիների սոցիալական իրավունքները առողջապահության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սոցիալական իրավունքի ուղեցույց, Եր., 2010, (դասախոսը տրամադրում է էլեկտրոնային տարբերակը,
կարելի
ներբեռնել
համացանցից՝
http://www.favl.am/wp-content/uploads/2014/01/2010_SocialakanIravunki-Oughetsuyts.pd)
2. Социальная политика: учебник./Под общ. Ред. Н.А. Волгина.-М.: Изд. «Экзамен», 2002, (դասախոսի
գրադարանից)
3. Крикунова А. Социальные права человека: понятие, система и юридическая природа, Пробелы в
российском законодательстве. Юридический журнал, N 4, 2009. (դասախոսը տրամադրում է
էլեկտրոնային տարբերակը, կարելի ներբեռնել համացանցից՝file:///C:/Users/marin/Downloads/sotsialnyeprava-cheloveka-ponyatie-sistema-i-yuridicheskaya-priroda.pdf )
4. Социальные права человека и социальные обязанности государства: международные и конституционные
правовые аспекты / Иваненко В.А., Иваненко В.С. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003, (դասախոսի
գրադարանից)
5. Фетюхин М.И. Социальное право, Волгоград, 1998, (դասախոսի գրադարանից)
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2.Հասարակություն և հանցագործություն

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դասախոսություն-2 ժամ, գործնական -2 ժամ

6. 3 րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է
1.Ուսանողներին տալ գիտելիքներ հանցագործ վարքի առաջացումը բացատրող հիմնական
տեսությունների, պատժի և նրա գործառույթների, պատժիչ քաղաքականությունների, իրավախախտների

ուղղման և սոցիալական վերականգնման տեխնոլոգիաների մասին:
9. Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի.

(մասնագիտականգիտելիքևիմացություն)
1. Ներկայացնել հանցագործ վարքը մեկնաբանող հիմնական տեսությունները,
2© հասկանալ և վերլուծել հանցագործ վարքի ձևավորման պատճառները«
3© սահմանել քրեական պատիժ հասկացությունը, նկարագրել դրա գործառույթները«
4© բացատրել ազատազրկում և ուղղում կոնֆլիկտը«
5© նկարագրել պատժիչ քաղաքականության զարգացման արդի միտումները£

(գործնականմասնագիտականկարողություններ)
5.
6.
7.

գնահատել հանցագործ վարքի դրսևորման և կրկնության հավանականությունը,
գնահատել իրավախախտի ուղղման գործընթացների արդյունավետությունը
կազմել սոցիալական տեղեկատվության զեկույց և պատժի իրականացման պլան

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
3. օգտվել էլեկտրոնային տեղեկատվական աղբյուրներից, վիճակագրական աղյուսակներից,
4. կազմել փաստաթղթեր՝սեփական տեսակետի հիմնավորմամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7.Ներկայացնել և համակարգել հանրային առողջապահության, քրեական արդարադատության,
սոցիալական ձեռներեցության հիմնական սկզբունքներն ու մեթոդները Բ6. Իրականացնել սոցիալական
կանխատեսում և պլանավորում,
Բ8.Մշակել և իրագործել շահերի պաշտպանության քարոզարշավ՝ իրականացնելով հիմնախնդրի
հետազոտության,
կարիքների
գնահատման,
դերակատարների
քարտեզագրման,
պոտենցիալ
դաշնակիցների հայտնաբերման և դաշինքների ձևավորման, ուղերձների հասցեագրման և ազդեցության
գնահատման անհրաժեշտ գործողությունները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն
ֆիլմերի դիտարկումներ և քննարկումներ
բանավեճ
համակարգչային ներկայացումներ
գործնական աշխատանք
ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
Հանցագործությունը որպես սոցիալական երևույթ և նրա առաջացման մասին բացատրությունները:.
Հանցագործություների դասակարգումը և վիճակագրությունը:
Ժողովրդագրական գործոնները և հանցագործ վարքը: Ընտանիքը և հանցագործ վարքը:
Հանցագործություն և պատիժ: Քրեական գործերի հետ կապված դատական գործընթացը:
Ազատազրկում
և
նրա
հետևանքները:
Իրավախախտների
ուղղումը
ազատազրկման
հաստատություններում: Իրավախախտների ուղղումը համայնքում:
Պատժիչ քաղաքականության
ոլորտում նկատվող միտումները:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Э. Ферри, Уголовная Социология, М.,2009

2. Э. Гидденс, Социология, М.,1999.
3. И.Я.Фойницкий, Учение о наказаний,М., 2006.
4. Л.В.Кондратюк, Антропология преступления(микрокриминология)М.,2001.
5. Ломброзо, Гениальность и помешательство, Симферополь,1998.
6. А.Н. Олейник, Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти, Москва
ИНФРА-М 2001.
7. Биологическое и социальное в развитии человека, М.,1977.
8. Karl Menninger, M.D., The Crime of Punishment,The Viking Press,1969.
9. Women Integration and Prison, Ed.by SURT Association.
10. Progress in Penal Reform, Ed.by Louis Blom-Cooper, Clarendon Press,1974.
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2. Սոցիալական հիմնախնդիրներ և սոցիալական քաղաքականություն

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

3.6 ECTS
կրեդիտ

5. դասախոսություն-2 ժամ,
գործնական-2 ժամ
7.եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
ՈՒսանողներին համապարփակ գիտելիքներ տրամադրել սոցիալական քաղաքականության էության և
սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման գործընթացում դրա կիրառման հնարավորությունների, ինչպես
նաև ՀՀ-ում առկա սոցիալական հիմնախնդիրների, դրանց արձագանքման գործող մեխանիզմների
վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.Նկարագրել և բացատրել սոցիալական հիմնախնդիրները մեկնաբանող տեսական մոտեցումները,
2.Ներկայացնել սոցիալական հիմնախնդիրների սոցիալական կառուցակցման գործընթացը՝ մատնանշելով
այդ գործընթացի առանձնահատկությունները,
3.Նկարագրել սոցիալական հիմնախնդիրների ձևավորման գործընթացը՝ սոցիալական ինստիտուտներում,
կառուցվածքներում և հասարակությունում տեղի ունեցող սոցիալական փոփոխությունների
համտեքստում,
4.Հիմնավորել սոցիալական հիմնախնդիր և սոցիալական քաղաքականություն կապը,
5.Նկարագրել ՀՀ-ում առկա խոշոր սոցիալական հիմնախնդիրները և դրանց ուղղված սոցիալական
քաղաքականությունը, օրինակ՝ աղքատություն, գործազրկություն և այլն, պատճառ- հետևանքազդեցություն բանաձևի միջոցով։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.Հավաքել, համադրել և վերլուծել սոցիալական հիմնախնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվությունը,
2.Քննարկել սոցիալական հիմնախնդիրները և, ըստ այդմ, առաջարկություններ ներկայացնել դրանց
արձագանքման նախընտրելի մոտեցումների վերաբերյալ,
3.Վերլուծել ՀՀ-ում առկա սոցիալական հիմնախնդիրները կարիքահեն սոցիալական քաղաքականության
մոտեցման համատեքստում,
4.Համեմատել և վերլուծել սոցիալական քաղաքականության շրջանակներում իրականացվող ծրագրերը՝
սոցիալական հիմնախնդիրներին արդյունավետ արձագանքման տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.Քննադատական մտածողության, վերլուծական հմտությունների զարգացում,
2.Խմբային աշխատանքի հմտությունների զարգացում։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2.Ներկայացնել սոցիալական հիմնախնդիրների առաջացման պատճառները և դրանց լուծման հիմնական
մոդելները,
Բ6.Իրականացնել սոցիալական կանխատեսում և պլանավորում,
Գ1.Աշխատել տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Քննարկումներ
3. Խմբային աշխատանքներ
3. Անհատական աշխատանքներ
4. Դեպքի քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Գրավոր քննությունը ներառում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 2, 2, 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:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն. սոցիալական հիմնախնդիրների և սոցիալական քաղաքականության ուսումնասիրման
հիմունքները,
Սոցիալական հիմնախնդիրների մեկնաբանման տեսական մոտեցումները,
Սոցիալական հիմնախնդիրների սոցիալական կառուցակցման գործընթացը. սոցիալական
հիմնախնդիրների առաջացման նախադրյալները, անձնական խնդրի վերածումը սոցիալական
հիմնախնդրի,
Կարիքահեն սոցիալական քաղաքականություն. կարիքի և պահանջմունքի հայեցակարգ, կարիքահեն
սոցիալական քաղաքականության իրականացման հիմքերը և բուն գործընթացը,
Սոցիալական հիմնախնդիրներին արձագանքման մեխանիզմները ՀՀ սոցիալական քաղաքականության
շրջանակներում,
Աղքատությունը՝ որպես սոցիալական հիմնախնդիր. իրավիճակը ՀՀ-ում և դրան ուղղված սոցիալական
քաղաքականությունը,
Գործազրկությունը՝ որպես սոցիալական հիմնախնդիր. պատկերը ՀՀ-ում և դրան ուղղված սոցիալական
քաղաքականությունը,
Ընտանիքի (այդ թվում երեխաների) սոցիալական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և այդ ուղղությամբ
իրականացվող սոցիալական քաղաքականությունը,
Ընտանեկան բռնությունը՝ որպես սոցիալական հիմնախնդիր. իրավիճակը ՀՀ-ում և սոցիալական
քաղաքականության շրջանակներում առկա արձագանքման մեխանիզմները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2016, ԱՎԾ։
http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1819
2.Dimitris Michailakis and Werner Schirmer, Social work and social problems: A contribution from systems
theory and constructionism, 2014, International Journal of Social Welfare, (23), 4, 431-442.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:723705/FULLTEXT01.pdf
3.Blau, Joel, The dynamics of social welfare policy, Oxford University Press, New York, 2003. (Գլուխ 1,
2)(Անձնական գրադարան)

3.«ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և

Սոցիոլոգիական հետազոտությունների

մասնագիտության թվանիշը

մեթոդաբանություն
031401.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է
4. Շնորհվող որակավորումը

Սոցիոլոգիայի մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական

2017/2018

տարին
6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ սահմանված կարգի Երևանի պետական համալսարանի առկա
ուսուցմամբ մագիստրատուրայի

2016/2017

ուստարվա

ընդունելության կանոնակարգին

համապատասխան:
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.


տրամադրել ուսանողներին խորը և համակողմանի գիտելիքներ արդի սոցիոլոգիական
տեսությունների և մեթոդաբանության բնագավառում,



զարգացնել

նրանց

գիտելիքները

սոցիոլոգիական

հետազոտության

ժամանակակից

մեթոդների բնագավառում,


ձևավորել

ուսանողների

մոտ

սոցիալական

գործընթացների

և

սոցիալական

փոփոխությունների արտաքին և ներքին պատճառների, փոփոխությունների սոցիալական
հետևանքների, սոցիալական փոխգործունեության և փոխկապվածության դրսևորման ձևերի
վերլուծության մեթոդներն օգտագործելու ունակություններ և գործնական հմտություններ,


զարգացնել նրանց ընդհանուր մասնագիտական կարողությունները:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները,
արծարծվող հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի
տեսական սոցիոլոգիայի ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Ա2. ներկայացնելու սոցիոլոգիական հետազոտության հայեցակարգերի տեսամեթոդաբանական
հիմքերը,
Ա3. մեկնաբանելու և պարզաբանելու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա
հիմնախնդիրների և ինքնության ճգնաժամի պատճառների բացահայտմանն ուղղված
սոցիոլոգիական հետազոտությունների կազմակերպման սկզբունքներն և ընթացակարգերը,
Ա4. նկարագրելու հայաստանյան հասարակությունում տարբեր սոցիալական բարեփոխումների
իրականացման ընթացքի և արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը,
Ա5. սահմանելու հասարակական հարաբերությունները կարգավորող սոցիալական նորմերը:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Բ1. վերլուծելու գիտահետազոտական հիմնախնդիր և առաջադրելու հետազոտության նպատակ
և խնդիրներ,
Բ2. ընտրելու և կիրառելու հետազոտությունների օպտիմալ մեթոդներ և տեխնիկաներ՝
համակցելով որակական և քանակական մեթոդներ,
Բ3. կիրառելու հետազոտվող գործընթացների և երևույթների գնահատման մաթեմատիկական
մոդելներ և վիճակագրական մեթոդներ,
Բ4. բազմակողմանիորեն վերլուծելու, համակարգելու և ընդհանրացնելու սոցիոլոգիական
տեղեկատվությունը,
Բ5. կիրառելու սոցիալական գործընթացների, ցանցերի և սոցիալական համատեքստի
վերլուծության մեթոդներ,
Բ6. կիրառելու սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների ժամանակակից
մեթոդներ,
Բ7. հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և ձևակերպելու ելույթներ,
ռեֆերատներ, գիտական ակնարկներ և հաշվետվություններ,
Բ8. լայն հասարակայնությանը ներկայացնելու հետազոտական արդյունքների և
վերլուծությունների վրա հիմնված գիտական կանխատեսումներ և առաջարկներ,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական
հաշվետվություններ հետ, ինչպես նաև օգտվելու համացանցային տեղեկատվական
ռեսուրսներից, էլեկտրոնային գրադարաններից՝ գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և
հաղորդակացական գործընթացները,
Գ2. վերլուծելու փաստերը և անել հետևություններ,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները և առաջ քաշելու նոր
գաղափարներ,
Գ4. աշխատել հետազոտական խմբերում՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու
կանոնները:

11. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

12. Գնահատման ձևերը

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված դասընթացները կամ միայն ստուգարքով, կամ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են, որոնց գնահատման եղանակն է՝
Ստուգարքը կազմված 50% բանավեճերում մասնակցությունից, առաջադրանքների կատարումից և
ինքնուրույն զեկուցումից, 50% բանավոր պատասխանից:
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության
հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ և եզրափակիչ
քննությունների անցկացման ձևը դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը:
Գնահատման հիմք է ծառայում Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի
կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց ը:

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն» ծրագրի շրջանավարտները պատրաստ
կլինեն աշխատել գիտական և գիտահետազոտական ոլորտներում, շարունակել կրթությունը
ասպիրանտական ծրագրերում ինչպես ԵՊՀ-ում, այնպես էլ եվրոպական և ամերիկյան բարձրակարգ
համալսարաններում։
Տարբեր ոլորտներում (մասնավորապես՝ տնտեսագիտություն, քաղաքականություն, սոցիալական
քաղաքականություն, վարչարարություն և կառավարում, առողջապահություն, ռազմագիտություն և
բազմաթիվ այլ ոլորտներում) հետազոտությունների պլանավորման և իրականացման կիրառական
հմտությունները, ինչպես նաև հիմնարար տեսական գիտելիքները պահանջված են ինչպես ՀՀ-ի,
այնպես էլ միջազգային և արտասահմանյան կազմակերպություններում։
Շրջանավարտները կարող են զբաղեցնել հետևյալ պաշտոնները.
Խորհրդատու, փորձագետ,
Դասախոս, գիտական աշխատող,
Սոցիալական խնդիրների վերլուծաբան, կանխատեսող,
Հետազոտական կազմակերպության գործադիր տնօրեն,
Հետազոտական բաժնի վարիչ, մենեջեր,
Հետազոտական թիմի ղեկավար,
Հետազոտության կոորդինատոր։
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ Կառավարություն, նախարարություններ, ստորաբաժանումներ և
գերատեսչություններ, ՀՀ Վիճակագրական ծառայություն, այլ պետական կառույցներ, Կենտրոնական
բանկ, ՀՀ ֆինանսաբանկային համակարգ, արտադրական, կոմերցիոն ծառայությունների ոլորտի
խոշոր, միջին և փոքր կազմակերպություններ, մարքեթինգի, գովազդի ոլորտներում գործող
մասնավոր ձեռնարկություններ, կրթական հաստատություններ, բուհերի հետազոտական
կենտրոններ, հասարակական կազմակերպություններ, միջազգային կազմակերպություններ
(մասնավերապես՝ International LaԲor Organization, IOM, WorldԲank, The Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD), UNESCO, UNICEF, UNDP, World Vision, CRRC-Armenia):
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարաններ և
հետազոտական լաբորատորիա,
 հեռաուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ:



Տե՛ս Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կրեդիտային համակարգով
ուսումնառության ուղեցույց և դոսընթացների տեղեկագիրք բակալավրի և մագիստրոսի կրթական
ծրագրերով սովորող ուսանողների համար (Առկա ուսուցում) էջ 12-13 http://ysu.am/files/Soc_20161472552074-.pdf

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
ՀՀ բուհական համակարգում ներդրված և Բոլոնիայի գործընթացից բխող, Հայաստանում
տեղայնացված
չափորոշիչներ,
օրինակ՝
“Սոցիոլոգի”
մասնագիտության
(031401.02.7)
մագիստրոսական ծրագրի Պետական կրթական չափորոշիչ:
Դրա հետ մեկտեղ, նեղ մասնագիտական առումով սույն ծրագրի մշակման և վերամշակման համար
կիրառվել են՝ 1) Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования.
Специальность 521202 – методология современного социального познания; Квалификация - Магистр
социологии. Специальность 521216 – Современные методы и технологии в изучении социальных
проблем общества. Квалификация - Магистр социологии. 2) MA, MSc Social Research Methods
բազմաթիվ եվրոպական և ամերիկյան համալսարաններում գործող ծրագրեր, մասնավորապես․ ա)
UK, London School of Economics and Political Science, University of London, բ) UK, Surrey University, գ)
UK, The University of Nottingham, 4) UK, University of Բirmingham, դ) The University of Warwick, ե)
Nederland, Utrecht University զ) USA, Durham University և սոցիալական հետազոտությունների
մեթոդաբանության ոլորտի առաջատար այլ համանման բազմաթիվ առկա մագիստրոսական
ծրագրերի կառուցվածքային և բովանդակային որոշ տարրեր, ինչպես նաև կրթության որակի
ապահովման մոտեցումներ:

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
2009թ-ից ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում գործում է «Սոցիալական հետազոտությունների
մեթոդաբանություն» մագիստրոսական ծրագիրը, որի շրջանավարտները ստանում են Սոցիոլոգիայի
մագիստրոսի կոչում:
Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանությանը վերաբերվող մագիստրոսական
ուսումնական ծրագիր որևէ այլ հայաստանյան բուհում ներդրված չէ, մինչդեռ նմանատիպ ծրագրեր
դասավանդվում
են,
օրինակ՝
Լոս
Անջելեսի
(Սոցիալական
հետազոտությունների
մեթոդաբանություն), Գլազգոյի (Սոցիալական հետազոտությունների մեթոդներ), Էդինբուրգի
(Սոցիալական հետազոտություններ) համալսարաններում, ինչպես նաև Մոսկվայի պետական
համալսարանում (Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդներ) և այլ առաջատար բուհերում:
2011 թ-ից ծրագիրն իրականացվում է համատեղ ԵՊՀ Կիրառական սոցիոլոգիայի և Սոցիոլոգիայի
տեսության և պատմության ամբիոնների կողմից: Այն Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հիմնական
ծրագիրն է գիտական կադրերի պատրաստման առումով:

<< Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանություն>> ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ

Ա1

Բ1

Ա2

ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար
սկզբունքները, արծարծվող հիմնախնդիրները, կարևոր
հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական
սոցիոլոգիայի ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական
հայեցակարգերը,
ներկայացնելու սոցիոլոգիական հետազոտության հայեցակարգերի

հետազոտության նպատակ և խնդիրներ,

Բ2

տեսամեթոդաբանական հիմքերը,
Ա3

մեկնաբանելու և պարզաբանելու հասարակական կյանքի տարբեր
բացահայտմանն

հետազոտությունների

ընտրելու և կիրառելու հետազոտությունների օպտիմալ մեթոդներ և
տեխնիկաներ՝ համակցելով որակական և քանակական մեթոդներ,

Բ3

ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների և ինքնության ճգնաժամի
պատճառների

վերլուծելու գիտահետազոտական հիմնախնդիր և առաջադրելու

ուղղված

կազմակերպման

կիրառելու հետազոտվող գործընթացների և երևույթների գնահատման
մաթեմատիկական մոդելներ և վիճակագրական մեթոդներ,

սոցիոլոգիական
սկզբունքներն

և

ընթացակարգերը,
Ա4

նկարագրելու

հայաստանյան

սոցիալական

բարեփոխումների

հասարակությունում
իրականացման

տարբեր

ընթացքի

Բ4

և

բազմակողմանիորեն վերլուծելու, համակարգելու և ընդհանրացնելու
սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը,

արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը,
Ա5

սահմանելու հասարակական հարաբերությունները կարգավորող

Բ5

սոցիալական նորմերը,

կիրառելու սոցիալական գործընթացների, ցանցերի և սոցիալական
համատեքստի վերլուծության մեթոդներ,

Բ6

կիրառելու սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների
ժամանակակից մեթոդներ,

Բ7

Բ8

հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և
ձևակերպելու ելույթներ, ռեֆերատներ, գիտական ակնարկներ և
հաշվետվություններ,
լայն հասարակայնությանը ներկայացնելու հետազոտական
արդյունքների և վերլուծությունների վրա հիմնված գիտական
կանխատեսումներ և առաջարկներ,

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1

աշխատելու

տարբեր

բնույթի

գիտական

աղբյուրների

և

Գ3

վիճակագրական հաշվետվություններ հետ, ինչպես նաև օգտվելու
համացանցային
գրադարաններից՝

տեղեկատվական
գնահատելով

ռեսուրսներից,
ընթացիկ

ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները և առաջ
քաշելու նոր գաղափարներ,

էլեկտրոնային

տեղեկատվական

և

հաղորդակացական գործընթացները,
Գ2

վերլուծելու փաստերը և անել հետևություններ,

Գ4

աշխատել հետազոտական խմբերում՝ պահպանելով մասնագիտական
էթիկայի նորմերն ու կանոնները:

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Օտար լեզու-1

1602/Մ01

x

x

x

Օտար լեզու-2

1602/Մ02

x

x

x

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում-5 0309/Մ21

x

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

2203/Մ01

x

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

2203/Մ02

x

Սոցիոլոգիական վերլուծություններ

2203/Մ03

x

Սոցիալական կանխատեսում և մոդելավորում

2202/Մ14

Արդի սոցիոլոգիական տեսություն

2203/Մ04

Բազմաչափ վերլուծության մեթոդաբանություն

2202/Մ01

x

x

x

x

x

Գ2

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Պատմությունների օգտագործումը հետազոտման և գնահատման 2202/Մ02

Գ4

x

x
x

Գ3

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

համար
Սոցիալական ցանցերի վերլուծություն

2203/Մ05

x

Գնահատող և մասնակցային հետազոտություններ

2202/Մ03

Խառը մեթոդներով հետազոտություններ

2203/Մ06

Գենդերային հետազոտություններ

2202/Մ04

Առօրեականության սոցիոլոգիա

2202/Մ05

Քաղաքի սոցիոլոգիա

2203/Մ07

Ինքնության սոցիոլոգիա

2202/Մ06

x

Սոցիալական ռիսկերի կառավարում

2202/Մ07

x

Տուրիզմի սոցիոլոգիա

2202/Մ08

x

Հայ հասարակության սոցիալ-հոգեբանական վերլուծություններ

2202/Մ09

Միջին մակարդակի տեսություններ

2203/Մ08

Գիտելիքի սոցիոլոգիա

2203/Մ09

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
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1.
1602/Մ01

1. Օտար լեզու-1

3. 6 կրեդիտ

4. 4 ժամ/ շաբ.

5. գործ. - 4

6. 1-ին՝ աշնանային

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել
ուսանողների
օտար
(անգլերեն)
լեզվով
հաղորդակցական
կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ
ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները
(որոնողական,
ճանաչողական,
մեկնաբանական)՝
ճիշտ
ընկալել
դրանց
բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
10. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ
գործածության նպատակդրմամբ,
11. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն
աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
12. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
13. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ,
ձևակերպել, շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել
մասնագիտական հարցերի արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
14. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
15. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
16. արդյունավետ
օգտվել
տեղեկատվական
տարբեր
աղբյուրներից
(ներառյալ
ինտերնետային)
տեղեկատվություն
քաղելու,
քննադատաբար
վերլուծելու
և
ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ7. գիտական մամուլում հետազոտական արդյունքների հրատարակման պատրաստում, ինչպես
նաև ելույթների, ռեֆերատների, գիտական ակնարկների և հաշվետվությունների ձևակերպում,

Բ8. հետազոտական արդյունքների, վերլուծությունների, հետազոտությունների վրա հիմնված
գիտական կանխատեսումների և առաջարկների պատշաճ և արդյունավետ ներկայացում լայն
հասարակայնությանը,
Գ1. աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ
հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից, էլեկտրոնային
գրադարաններից, գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
8. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
9. անհատական և խմբային աշխատանք,
10. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
11. ինքնուրույն աշխատանք,
12. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի
իրականացում),
13. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
14. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի
վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
8. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
9. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար
(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
10. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների,
էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
11. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝
դրանց
բովանդակության
վերծանման,
վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1.
John M.Swales,Christine Բ. Feak “ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. The
University of Michigan Press, USA,2003
2. John M Swales and Christine Բ.Feak “Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA
3
Ingtroduction to Sociological theory: theorists, concepts and their applicaԲility to the twentyfirtst century, 2nd edition( Micele Dillon)
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2. Օտար լեզու-2

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. գործ. – 2

6. 2-րդ՝ գարնանային

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,





ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմանական սկզբունքներին,
ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
6. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան
(Բ2-C1),
7. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
8. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների Բ2-C1 մակարակին համապատասխան
9. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր
խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
10. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ7. գիտական մամուլում հետազոտական արդյունքների հրատարակման պատրաստում, ինչպես
նաև ելույթների, ռեֆերատների, գիտական ակնարկների և հաշվետվությունների ձևակերպում,
Բ8. հետազոտական արդյունքների, վերլուծությունների, հետազոտությունների վրա հիմնված
գիտական կանխատեսումների և առաջարկների պատշաճ և արդյունավետ ներկայացում լայն
հասարակայնությանը,
Գ1. աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ
հետ, ինչպես նաև օգտվել համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից, էլեկտրոնային
գրադարաններից, գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5.
6.
7.
8.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման
միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման
հիմանական սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
6. Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
7. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent

PuԲlishing Platform 2014
8. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
9. Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014
10. Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016
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4. 2 ժամ/ շաբ.

3.

Տեղեկատվական
տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում-5
5. գործ.-2

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 3 կրեդիտ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել SPSS համակարգին
 ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի մասին և աշխատել դրանց հետ
 հետազոտել հենքի մեջ մտնող տարբեր պարամետրերի վարքը, դրանց միջև կապերի
առկայությունը
 կատարել բացակայող արժեքների կանխատեսումներ
 իրականացնել քանակական վերլուծություններ վարկածների առաջքաշում և ստուգում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն




ճանաչել հենքի դերը իր մասնագիտությունում
իրականացնել քանակական վերլուծություն
կատարել ստացված արդյունքների մեկնաբանում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ




SPSS համակարգով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
ակտիվացնել քանակական վերլուծություն իրականացնող
գործիքը:
կատարել գրաֆիկական հետազոտություններ SPSS-ի միջոցով:

SPSS-ի

համապատասխան

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)


Ուսանողի մոտ ձևավորվում են նախադրյալներ այլ վիճակագրական համակարգերի
ուսումնասիրման և օգտագործման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ3. կիրառելու հետազոտվող գործընթացների և երևույթների գնահատման մաթեմատիկական
մոդելներ և վիճակագրական մեթոդներ,
Բ4. բազմակողմանիորեն վերլուծելու, համակարգելու և ընդհանրացնելու սոցիոլոգիական
տեղեկատվությունը,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ
հետ, ինչպես նաև օգտվելու համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից, էլեկտրոնային
գրադարաններից՝
գնահատելով
ընթացիկ
տեղեկատվական
և
հաղորդակացական
գործընթացները,
Գ2. վերլուծելու փաստերը և անել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
 գործնական
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն անցկացվում է համակարգչի միջոցով:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 տվյալների կազմակերպումը SPSS-ում
 տվյալների նկարագրություն, ձևափոխություն, ստատիստիկ գնահատականներ
 տվյալների վերլուծություններ, կապերի քանակական գնահատականներ:
 կանխատեսման ռեգրեսիոն մեթոդներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
9. В. В.Пацировский , В. В.Пацировская SPSS для социологов Москва 2005
10. Н.Ш.Кремер Теория вероятностей и математическая статистика Москва 2004
11. SPSS courses - SPSS online video tutorials www.linda.com

1. 2203/Մ01
4. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.-1, գործ.-1
6. 1-ին աշնանային
7. ստուգարք
8. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին տրամադրել տեսական և կիրառական գիտելիքներ սոցիոլոգիական
հետազոտությունների նախագծման, պլանավորման, կազմակերպման և իրականացման
վերաբերյալ,
2. ուսուցանել սոցիոլոգիական հետազոտության քանակական և որակական տեղեկատվության
ստացման
մեթոդները
և
տվյալների
վերլուծության
մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները:
9. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
9.
10.

թվարկել հետազոտության մեթոդները՝ ըմբռնելով դրանց իմացաբանական, տեսական և
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և կիրառման դեպքերը,
կախված հետազոտության հիմնախնդրից և նպատակից որոշել և ընտրել համապատասխան
մեթոդներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
11.
12.

13.

14.

պլանավորել և նախագծել հետազոտական ծրագիր, մշակել հետազոտության իրականացման
և կազմակերպման սկզբունքները,
ախտորոշել սոցիոլոգիական հիմնախնդիրները՝ ճշգրտորեն ընտրելով հետազոտական
համապատասխան մեթոդաբանություն, գրագետ համադրել հետազոտության նպատակից
բխող մեթոդներ,
ձևավորել հետազոտության ընտրանք, մշակել դիտարկման միավորների ընտրության
չափանիշներ՝ կիրառելով սոցիոլոգիական տեղեկատվության հավաքման քանակական և
որակական մեթոդներ,
վերլուծել և մեկնաբանել սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
15.
մասնակցել խմբային քննարկումներին՝ հիմնավորելով դիրքորոշումները,
16.
գրել սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու սոցիոլոգիական հետազոտության հայեցակարգերի տեսամեթոդաբանական
հիմքերը,
Ա3. մեկնաբանելու և պարզաբանելու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա
հիմնախնդիրների
և
ինքնության
ճգնաժամի
պատճառների
բացահայտմանն
ուղղված
սոցիոլոգիական հետազոտությունների կազմակերպման սկզբունքներն և ընթացակարգերը,
Բ1. վերլուծելու գիտահետազոտական հիմնախնդիր և առաջադրելու հետազոտության նպատակ և
խնդիրներ,
Բ2. ընտրելու և կիրառելու հետազոտությունների օպտիմալ մեթոդներ և տեխնիկաներ՝ համակցելով

որակական և քանակական մեթոդներ,
Բ6. կիրառելու սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասընթացը բաղկացած է կիսով չափ դասախոսություններից և կիսով չափ գործնական
պարապմունքներից:
5. Դասընթացի ենթադրում է ուսուցողական պրակտիկ նպատակ հետապնդող ոչ ծավալուն
դաշտային աշխատանքների իրականացում:
6. Դասընթացը ենթադրում է լսարանային և արտալսարանային ծանրաբեռնված աշխատանք, որի
ներառում է հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,
վերլուծություններ, հետազոտության ծրագրի մշակում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, կազմված 50% առաջադրանքների կատարումից, 50% բանավոր պատասխանից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
16. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
17. Հետազոտական ծրագրի մշակման առանձնահատկությունները
18. Հետազոտության նպատակի սահմանում
19. Սոցիալական երևույթների չափելիություն. հետազոտական ինդիկատորներ
20. Վերլուծական միավորների ընտրություն և ընտրանք
21. Քանակական և որակական մեթոդների առանձնահատկությունները
22. Հարցման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները
23. Փաստաթղթերի վերլուծություն (ավանդական և կոնտենտ), ինտերնետը որպես փաստաթուղթ
24. Դիտարկման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները
25. Գիտափորձի
իրականացման
առանձնահատկությունները
հասարակական
գիտություններում
26. Հետազոտության իրականացման առանձնահատկություններ
27. Ինֆորմացիայի մշակում, վերլուծություն
28. Ինֆորմացիայի մշակման տեխնիկաներ, մեթոդներ և գործիքներ (SPSS, Nvivo և այլն)
29. Ինֆորմացիայի վերլուծության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
30. Հաշվետվության կառուցվածքը և կազմելու առանձնահատկությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
14.
ԲaԲԲie E.R. The Բasics of Social Research. 5th Edition. Wadsworth PuԲlishing; 2010
15.
16.

(տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
Creswell J.W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th
Edition. SAGE PuԲlications; 2013. (տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
King G., Keohane, R.O. and VerԲa S. Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative
Princeton,
NJ:
Princeton
University
Press;
1994.
Research.
http://press.princeton.edu/chapters/s5458.pdf.

17.

Qualitative methods in social research. Social science collection guides: topical ԲiԲliographies,

18.

Quantitative methods in social research. Social science collection guides: topical ԲiԲliographies,

http://www.Բl.uk/reshelp/findhelpsuԲject/socsci/topԲiԲ/methsocial/methodsresearch.pdf.

19.
20.

http://www.Բl.uk/reshelp/findhelpsuԲject/socsci/topԲiԲ/quantmethods/quantitative.pdf.
Թադևոսյան Գ. Որակական սոցիակական հետազոտություն, տեսություն, մեթոդաբանություն
և մեթոդ. Երևան 2006: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն: (ԵՊՀ գրադարան)
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Москва: Омега-Л; 2007 (ԵՊՀ գրադարան)

1. 2203/Մ02
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. – 1
6. 1-ին՝ աշնանային
7. ստուգարք

3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներին, ժամանակակից
սոցիոլոգիայի
մեթոդաբանական
պահանջներին
և
տեսական
մտածողության
ունակություններ զարգացնել ուսանողների մոտ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել
արդի
տեսական
սոցիոլոգիայի
ակնառու
ներկայացուցիչների
աշխատություններում
արծածվող
հիմնախնդիրները,
դրանց
լուծման
տեսական
սկզբունքները և մեթոդաբանական մշակումները, սոցիոլոգիայում այդ մշակումների
կիրառման հնարավորությունները և սահմանափակումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. համակարգել և վերլուծել տարբեր խնդրահարույց իրավիճակներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. կիրառել տեսական գիտելիքները պրակտիկայում,
4. մասնակցել գիտական բանավեճերի:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները, արծարծվող
հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական
սոցիոլոգիայի ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Բ1. վերլուծելու գիտահետազոտական հիմնախնդիր և առաջադրելու հետազոտության նպատակ և
խնդիրներ,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները և առաջ քաշելու նոր գաղափարներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը կանցկացվի ինչպես ավանդական դասախոսությունների, այնպես էլ ուսուցման ակտիվ
մեթոդների /անհատական առաջադրանքներ, խմբային քննարկումներ և այլն/ միջոցով:
Ուսանողներից պահանջվում է կարդալ և վերլուծել արդի տեսական սոցիոլոգիայի դասականների
բնագրերը, դրանց հիման վրա զեկուցումներ պատրաստել և ակտիվ մասնակցել լսարանային
բանավեճերին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, կազմված 20% բանավեճերում մասնակցությունից և առաջադրանքների կատարումից,
30% ինքնուրույն զեկուցումից, 50% բանավոր պատասխանից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. ,,Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ՛՛ դասընթացի առարկայական տիրույթը
Թեմա 2. Ի. Վալերշտայն. աշխարհ-համակարգ, կենտրոն-ծայրամաս:
Թեմա 3. Ու. Բեկ. ռիսկ, աշխատանք և տնտեսություն:
Թեմա 4. Պ. Բուրդյե. սոցիալական կապիտալ, մրցակցություն եւ պայքար, դասակարգ, էլիտա:
Թեմա 5. Մ. Ֆուկո. իշխանություն, սեքսուալություն:
Թեմա 6. Մ. Կաստելս. ցանցային հասարակություն, հանրություն, մասմեդիա:
Թեմա 7. Յ. Բոդրիյար. սպառողական հասարակություն, նշան և սիմուլյակր:
Թեմա 8. Յու. Հաբերմաս, կենսաշխարհ, պետություն, իրավունք, ժողովրդավարություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ֆուկո Մ., Հսկել և պատժել. բանտի ծնունդը, Եր., 2003
2. Ритцер
Дж.,
Современные
социологические
теории,
СПб.,
2002
https://vk.com/doc161011539_437938378?hash=1a5ffe384df8d31679&dl=7579477Բ59c1253779
3. Валлерстайн И., Миросистемный анализ: введение, М., 2006 http://www.twirpx.com/file/1267439/
4. Кастельс М., Информационная эпоха, М.: Высшая школа экономики, 2000
/ՀՀ Ազգային գրադարան/
5. HaԲermas, J., “Theory of Communicative Action,” Vol. 1, Բoston: Բeacon Press, 1984.

1. 2203/Մ03
2. Սոցիոլոգիական վերլուծություններ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 1-ին աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Սոցիոլոգիական վերլուծություններ դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին տրամադրել տեսամեթոդաբանական գիտելիքներ սոցիոլոգիական վերլուծության
ավանդույթների վերաբերյալ,
2. մանրամասն ուսուցանել արդի սոցիոլոգիայում լայն կիրառում գտած տեքստերի և դիսկուրսի
վերլուծության, պատմահամեմատական և ցանցային վերլուծության մեթոդաբանություն և դրանց
կիրառական հնարավորություններն ու առանձնահատկությունները:
9. Սոցիոլոգիական վերլուծություններ դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

2.
3.
4.

թվարկել
սոցիոլոգիական
վերլուծության
տարատեսակները՝
ըմբռնելով
դրանց
իմացաբանական, տեսական և մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և կիրառման
դեպքերը,
կախված հետազոտության հիմնախնդրից և նպատակից որոշել և ընտրել համապատասխան
վերլուծական մեթոդներ,
որոշակիացնել սոցիոլոգիական վերլուծության ընթացակարգն ու ռազմավարությունը,
ճանաչել և նկարագրել տեքստ, դիսկուրս, ցանց հասկացությունները՝ ըմբռնելով դրանք
վելուծելու հնարավորությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.
6.
7.
8.

պլանավորել և մշակել սոցիոլոգիական վերլուծության սխեմա,
ճշգրտորեն ընտրել վերլուծական համապատասխան մեթոդաբանություն, գրագետ համադրել
վերլուծական մեթոդները և տեխնիկաները,
կիրառել սոցիոլոգիական վերլուծության մեթոդները,
վերլուծել և մեկնաբանել սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
9.
նախապատրաստել ներկայացում, զեկուցել,
10.
մասնակցել խմբային քննարկումներին՝ հիմնավորելով դիրքորոշումները,
11.
գրել վերլուծական աշխատանք՝ էսսե,
12.
վերլուծել գրականություն, փաստեր և հետևություններ անել,
13.
ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները, արծարծվող
հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական սոցիոլոգիայի
ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Ա2. ներկայացնելու սոցիոլոգիական հետազոտության հայեցակարգերի տեսամեթոդաբանական
հիմքերը,
Բ1. վերլուծելու գիտահետազոտական հիմնախնդիր և առաջադրելու հետազոտության նպատակ և
խնդիրներ,
Բ4. բազմակողմանիորեն վերլուծելու, համակարգելու և ընդհանրացնելու սոցիոլոգիական
տեղեկատվությունը,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
ինչպես
նաև
օգտվելու
համացանցային
տեղեկատվական
ռեսուրսներից,
էլեկտրոնային
գրադարաններից՝ գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասընթացը կիսով չափ բաղկացած է դասախոսություններից, որոնք կուղեկցվեն խմբային
քննարկումներով, դասընթացի մյուս հատվածը հիմնված է ուսանողների զեկույցների, խմբային
բանավեճերի և հարց ու պատասխանի վրա:
2. Դասընթացը ենթադրում է լսարանային և արտալսարանային ծանրաբեռնված աշխատանք, որի
ներառում է հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,

վերլուծություններ, էսսե, զեկույցի նախապատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. Կարճ պատասխաններ պահանջող հարցումներ, որը ընթացքում

կառաջադրվի հիմնախնդիր, որի հիման վրա ուսանողը կմշակի հիմնախնդրի վերլուծական սխեման:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. Բանավոր ներկայացում, որի միջոցով կստուգվեն և կգնահատվեն

ուսանողի՝ տեքստերի
հմտությունները:

հետ

աշխատելու,

նյութը

վերլուծելու

և

ներկայացնելու/զեկուցելու

3. Եզրափակիչ քննություն. Գրավեր էսսե, որի միջոցով կստուգվեն ուսանողի գիտելիքները

դասընթացի վերաբերյալ, կգնահատվեն հիմնախնդիր սահմանելու, մեթոդաբանություն ընտրելու,
տեքստ շարադրելու և վերլուծելու ունակությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
6. Սոցիոլոգիական երևակայություն և սոցիոլոգիական վերլուծություն
7. Սոցիոլոգիական վերլուծության տարատեսակները
7.1. Մակրոսոցիոլոգիական և միկրոսոցիոլոգիական վերլուծություններ
7.2. Քանակական և որակական վերլուծություններ
8. Քանակական վերլուծության տեսական հիմքերը և տեխնիկական գործիքակազմը
9. Տեքստերի վերլուծություն
9.1. Կոնտենտ վերլուծություն
9.2. Հիմնավորված տեսությունը՝ որպես տեքստերի վերլուծության մեթոդաբանություն
9.3. Էթնոմեթոդաբանական վերլուծություն
9.4. Ազգագրագական վերլուծություն
10. Դիսկուրս վերլուծություն
10.1. Գաղափար դիսկուրսի մասին. դիսկուրս վերլուծության տեսական հիմքերը
10.2. Քննադատական դիսկուրս վերլուծություն
11. Պատմահամեմատական վերլուծություն
11.1. Պատմահամեմատական վերլուծության ձեռքբերումներն ու արդի օրակարգը
11.2. Պատմահամեմատական վերլուծության գործիքներն ու մեթոդական հիմնախնդիրները
11.3. Պատմահամեմատական
վերլուծությունը
հեղափոխությունների
և
մոդերնիզացիայի
ուսումնասիրության համատեքստում
12. Սոցիոլոգիական վերլուծության հեռանկարները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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Սոցիալական
կանխատեսում
և 3. 6 ECTS կրեդիտ
2202/Մ14
մոդելավորում
4. 4 ժամ/շաբ.
5. Դաս. – 2, գործ. – 2
6. 1 կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասըթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել
ուսանողներին
սոցիալական
կանխատեսման
մեթոդաբանական
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև 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։
2. ներկայացնել ուսանողներին մոդելների մեթոդաբնական առանձնահատկությունները, դրանց
հնարավորությունները
և
սահմանափակումները,
ինչպես
նաև
կիրառման
առանձնահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

կիմանա սոցիոլոգիական կանխատեսման կիրառման հիմնական առանձնահատկությունները,
կհասկանա սոցիալական կանխատեսման մեթոդաբանության հնարավորությունները և
սահմանափակումները,
կիմանա սոցիոլոգիական հետազոտություններում կիրառվող մոդելավորման հիմնական
եղանակները,
կհասկանա մոդելավորման մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, դրանց հնարավորությունները
և սահմանափակումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
5.

6.

կկարողանա կիրառել սոցիալական կանխատեսման հիմնական սկզբունքները կանխատեսման
կողմնորոշմամբ սոցիոլոգիական հետազոտություններում՝ ելնելով կոնկրետ պրոբլեմի
առանձնահատկություններից և կարողանա հիմնավորել կոնկրետ մեթոդի ընտրությունը։
կկարողանա կիրառել կոնկրետ տեսական և կիրառական սոցիալական հիմնախնդիրների
լուծման համար մոդելավորման մեթոդաբանություն:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

Կանխատեսման և մոդելավորման ընդհանուր մեթոդաբանության տիրապետում նաև
միջդիսցիպլինար ասպարեզում
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների և ինքնության ճգնաժամի
պատճառների բացահայտմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտությունների կազմակերպման
սկզբունքների և ընթացակարգերի իմացություն,
Ա4. նկարագրելու հայաստանյան հասարակությունում տարբեր սոցիալական բարեփոխումների
իրականացման ընթացքի և արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը,
Բ3. մասնագիտական գործունեությունում և այլ ոլորտներում (հետազոտական, արտադրական,

կառավարման, սոցիալ-տնտեսական, հասարակական - քաղաքական, հումանիտար և այլն)
հետազոտվող գործընթացների և երևույթների գնահատման համար մաթեմատիկական մոդելների և
վիճակագրական մեթոդների կիրառում,
Գ1. Աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
ինչպես նաև օգտվել համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից, էլեկտրոնային գրադարաններից,
գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները,
Գ2. վերլուծել փաստերը և անել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, մասնավորապես նյութի ներկայացման հետևյալ մեթոդների օգնությամբ․
բացատրական-տեսային /պրեզենտացիաների կիրառմամբ/, պրոբլեմային ներկայացում, մասնակի
որոնողական /էվրիստիկ/;
2. Սեմինարներ, մասնավորապես հետևյալ տարատեսակների կիրառմամբ․ սփռված ստեղծագործական
բանավեճ, հետազոտական աշխատանք խմբերում, ռեֆերատային-զեկուցողական ներկայացում, հարցիպատասխանի ձևով։
3. Ուսուցողական պրոյեկտների պատրաստում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր սկզբունքով /վերլուծական աշխատանք, հոդված/: Ընթացիկ
գրավոր քննության արդյունքները գնահատվում են առավելագույնը 4 միավորների սահմանում:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. բանավոր պատասխան,
արդյունքները գնահատվում են
առավելագույնը 4 միավորների սահմանում:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն, 10 միավոր առավելագույն գնահատականով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Սոցիալական կանխատեսման տեսական հիմունքները։ Թեմա 2` Սոցիալական
կանխատեսման զարգացման առանձնահատկությունները։ Թեմա 3` Սոցիալական կանխատեսման
հասկացութային համակարգը։ Թեմա 4` Սոցիալական կանխատեսումների մշակման և ստուգման
եղանակները: Թեմա 5` Սոցիալական կանխատեսման կողմնորոշմամբ հետազոտությունների
ընթացակարգը: Թեմա 6` Սոցիալական կանխատեսման հիմնական մեթոդները: Թեմա 7՝ Հարցման
առանձնահատկությունները սոցիալական կանխատեսման մեջ: Թեմա 8՝ Տրենդային մոդելավորման
մեթոդաբանությունը: Թեմա 9՝ Գործոնային մոդելավորման մեթոդաբանությունը: Թեմա 10՝ Էվրիստիկ
մոդելավորման մեթոդաբանությունը: Թեմա 11՝ Ինտուիտիվ մոդելավորման մեթոդաբանությունը: Թեմա
12՝ Կանխատեսման համակարգերի կազմակերպման մեթոդները: Թեմա 13` Սոցիոլոգիական
մոդելավորման հիմնական սկզբունքները։ Թեմա 14` Մոդելավորման կիրառման հնարավորություններ
սոցիոլոգիայում։ Թեմա 15` Համակարգային վերլուծության հիմնակական սկզբունքները։ Թեմա 16`
Կիրառական համակարգային վերլուծության հիմնական ուղղությունները։ Թեմա 17` Սոցիալական
համակարգերի ուսումնասիրման կոգնիտիվ մոտեցումը։ Թեմա 18` Կառուցվածքային մոդելավորում։
Թեմա 19` Սոցիալական փոփոխությունների մոդելներ։ Թեմա 20` Կյանքի ցիկլի մոդելներ« ալիքային
դինամիկայի մոդելներ: Թեմա 21` Իննովացիոն գործընթացների մոդելներ: Թեմա 22` Սոցիալական
համակարգերում անցումային գործընթացների մոդելներ: Թեմա 23` Սոցիալական գործընթացների
ձևային մոդելներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Арженовский С.В. Методы сциально-экономического прогнозирования. М.: Наука-Спектр, 2008.
/տրամադրվում է դասախոսի կողմից/
2. Рабочая книга по прогнозированию. Под ред. Бестужев-Лада И.В., М., 2001. /տրամադրվում է

դասախոսի կողմից/
3.
4.
5.

1.

Романова А. Е. Социальное программирование и его методика. - М.: Высшая школа, 2003.
/տրամադրվում է դասախոսի կողմից/
Тоффлер А. Футурошок. М., 2003. /տրամադրվում է դասախոսի կողմից/
Тоффлер Э. Третья волна. Минск, 2006. /տրամադրվում է դասախոսի կողմից/

2. Արդի սոցիոլոգիական տեսություն

3.

3
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4. 2 ժամ/շաբ.

5. դաս.- 2

6.

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց

2-րդ՝ գարնանային

ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել արդի սոցիոլոգիական տեսության տեսամեթոդաբանական
պահանջներին,
տեսական
սոցիոլոգիայի
ներկայացուցիչների
աշխատություններին,
ժամանակակից սոցիոլոգիայի հիմնախնդիրներին,
2. զարգացնել տեսական մտածողության ունակություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ճանաչել ժամանակակից սոցիոլոգիական տեսությունները, տեսական և մեթոդաբանական
սկզբունքները, դրանց կիրառման հնարավորությունները և սահմանափակումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. համակարգել և տեսականորեն վերլուծել տարբեր խնդրահարույց իրավիճակներ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. կիրառել տեսական գիտելիքները պրակտիկայում,
4. մասնակցել գիտական բանավեճերի:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները, արծարծվող
հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական սոցիոլոգիայի
ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Ա3. մեկնաբանելու և պարզաբանելու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա
հիմնախնդիրների և ինքնության ճգնաժամի պատճառների բացահայտմանն ուղղված սոցիոլոգիական
հետազոտությունների կազմակերպման սկզբունքներն և ընթացակարգերը,
Բ4. բազմակողմանիորեն վերլուծելու, համակարգելու և ընդհանրացնելու սոցիոլոգիական
տեղեկատվությունը,
Բ7. հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և ձևակերպելու ելույթներ, ռեֆերատներ,
գիտական ակնարկներ և հաշվետվություններ,
Գ2. վերլուծելու փաստերը և անել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը կանցկացվի ինչպես ավանդական դասախոսությունների, այնպես էլ ուսուցման ակտիվ
մեթոդների /անհատական առաջադրանքներ, խմբային քննարկումներ և այլն/ միջոցով: Ուսանողներից
պահանջվում է կարդալ և վերլուծել արդի դասականների բնագրերը, դրանց հիման վրա զեկուցումներ
պատրաստել և ակտիվ մասնակցել լսարանային բանավեճերին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. ,,Արդի սոցիոլոգիական տեսություն՛՛ դասընթացի առարկայական տիրույթը: – 2 ժամ
Թեմա 2. Ս. Հանտիգտոն. քաղաքակրթություն, կոնֆլիկտ, պատերազմ: - 4 ժամ
Թեմա 3. Ժ. Դեռիդա. կառուցվածք, իշխանություն: - 4 ժամ
Թեմա 4. Ջ. Քուլման. սոցիալական կապիտալ, սոցիալական շերտավորում, դասակարգ: - 4 ժամ
Թեմա 5. Պ. Բերգեր, Թ. Լուկման. սոցիալական ինստիտուտներ, մշակույթ, կրոն: - 4 ժամ
Թեմա 6. Ն. Էլիաս. համայնք, ինքնություն, համերաշխություն: - 4 ժամ
Թեմա 7. Ն. Լուհման. համակարգ, հաղորդակցություն: - 4 ժամ
Թեմա 8. Է. Գիդենս. սոցիալական ինտեգրում և ապաինտեգրում, սոցիալական շարժումներ,
սոցիալական փոփոխություն: - 4 ժամ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

12.

Бек У., Общество риска, М., 2001

13.
14.
15.

Гидденс А., Устроение общества (очерк теории структурации), М., 2003
Валлерстайн И., Конец знакомого мира. Социология XXI века, М., 2003
Луман
Н.,
Социальные
системы.
Очерк
общей
теории,
СПб.,
2007
/
http://www.twirpx.com/file/258007/
Филиппов А.Ф. (ред.), Социологическая теория: история, современность, перспективы, СПб., 2008 /

16.

http://www.twirpx.com/file/1932254/
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2. Բազմաչափ վերլուծության մեթոդաբանություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2
6. 2 կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
17.
Դասընթացի նպատակն է՝
1.
ուսանողներին
ծանոթանալու
ժամանակակից
սոցիոլոգիայում
կիրառվող
բազմաչափ
վերլուծությունների եղանակներին,
2.
ուսանողներին ներկայացնել բազմաչափ վերլուծության մեթոդների հնարավորությունները,
3.
նկարագրել այն առավելությունները և թերությունները, որոնք առկա են բազմաչափ մեթոդների
կիրառման ժամանակ կոնկրետ հետազոտություններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

սահմանել սոցիոլոգիական տեղեկատվության բազմաչափանի վերլուծության հիմնական
սկզբունքները և հնարավորությունները,
տարբերակել
սոցիոլոգիական
հետազոտություններում
կիրառվող
եղանակների
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.

կիրառել սոցիոլոգիական տեղեկատվության բազմաչափանի վերլուծության եղանակները
սոցիոլոգիական
հետազոտություններում՝
ելնելով
կոնկրետ
պրոբլեմի
առանձնահատկություններից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. նախապատրաստել ներկայացում և զեկուցել։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու սոցիոլոգիական հետազոտության հայեցակարգերի տեսամեթոդաբանական
հիմքերը,
Բ3. կիրառելու հետազոտվող գործընթացների և երևույթների գնահատման մաթեմատիկական մոդելներ
և վիճակագրական մեթոդներ,
Բ4. բազմակողմանիորեն վերլուծելու, համակարգելու և ընդհանրացնելու սոցիոլոգիական
տեղեկատվությունը,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
ինչպես
նաև
օգտվելու
համացանցային
տեղեկատվական
ռեսուրսներից,
էլեկտրոնային
գրադարաններից՝ գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները,
Գ2. վերլուծելու փաստերը և անել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսություններ,
մասնավորապես
նյութի
ներկայացման
հետևյալ
մեթոդների
1.
օգնությամբ․բացատրական-տեսային /պրեզենտացիաների կիրառմամբ/, պրոբլեմային ներկայացում,
մասնակի-որոնողական /էվրիստիկ/;

2. Սեմինարներ, մասնավորապես հետևյալ տարատեսակների կիրառմամբ․ սփռված ստեղծագործական
բանավեճ, հետազոտական աշխատանք խմբերում, ռեֆերատային-զեկուցողական ներկայացում, հարցիպատասխանի ձևով։
3. Ուսումնական պրոյեկտների մեթոդ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Սոցիոլոգիական հետազոտություններում տեղեկատվության բազմաչափ վերլուծության
կիրառման սկզբունքները։ Թեմա 2` Բազմաչափ կոռելյացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծության հիմունքները։
Թեմա 3` Դիսպերսիոն վերլուծության կիրառումը սոցիոլոգիական հետազոտություններում։ Թեմա 4`
Գործոնային վերլուծության հիմունքները։ Թեմա 5` Լատենտ-կառուցվածքային վերլուծությունը։ Թեմա
6` Լոգգծային վերլուծության կիրառումը։ Թեմա 7` Բազամաչափ դասակարգման եղանակները
սոցիոլոգիական տեղեկատվության վերլուծության մեջ: Թեմա 8` Դիսկրիմինանտային վերլուծություն:
Թեմա 9՝ Պատճառային կապերի վերլուծության մոդելներ: Թեմա 10` Բազմաչափ սանդղակավորման
եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Орлов А.И. Прикладная статистика. М.: Издательство «Экзамен», 2004. /տրամադրվում է

դասախոսի կողմից/
2.

Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М.: ИСРосАН, 1994 /տրամադրվում է դասախոսի

կողմից/
3.
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Schutt R.K., Investigating the Social World, The Process and Practice of Research, 4th ed., Pine Forge
Press, 2004. /տրամադրվում է դասախոսի կողմից/

2.

Պատմությունների
օգտագործումը
հետազոտման և գնահատման համար

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.- 2,
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
8. Ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին ՝
6.
Տրամադրելու գիտելիքներ բանավոր պատմությունների, ուրբանիզացված առասպելների
վերլուծության մեխանիզմների մասին;
7.
Տրամարդրելու հմտություններ՝
պատմությունների տարբերակման, հետազոտման եւ
վերլուծման
8.
Զարգացնելու ուսանողների կարողությունները սոցիոլոգիական մոտեցումների ներքո
պատմությունների վերլուծության։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրելու պատմությունների օգտագործման մեթոդաբանական հիմքերը
2. պազաբանելու բանավոր պատմությունների և ուրբանիզացված առասպելների նարատիվների
վերլուծության կիրառման ոլորտները և օգտագործման ռազմավարությունները:
3. վերլուծելու
մասնավոր
կյանքի
պատմություններ,
պատմական
հիշողություններ,
ուրբանիզացված առասպելներ։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. կիրառելու բանավոր պատմությունների վերլուծությունների մեթոդական հիմքերը,
5. Օգտագործելու բանավոր պատմությունների, պատմական հիշողությունների, ուրբանիզացված
առասպելների սոցիալական գործընթացները բացահայտելու եւ գնահատման համար,
6. մշակելու և ներկայացնելու առաջարկություններ՝ նարատիվների վերլուծության եւ սոցիալական
գործընթացների, ծրագրային գործունեության գնահատման ուղղությամբ։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. պատրաստելու եւ ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
8. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. վերլուծելու գիտահետազոտական հիմնախնդիր և առաջադրելու հետազոտության նպատակ և
խնդիրներ,
Բ4. բազմակողմանիորեն վերլուծելու, համակարգելու և ընդհանրացնելու սոցիոլոգիական
տեղեկատվությունը,
Բ7. հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և ձևակերպելու ելույթներ, ռեֆերատներ,
գիտական ակնարկներ և հաշվետվություններ,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները և առաջ քաշելու նոր գաղափարներ,
Գ4. աշխատել հետազոտական խմբերում՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու
կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսոություններ, սեմինարներ, գրքերի և հոդվածների գրավոր և բանավոր վերլուծություն,
բանավոր պատմությունների օգտագործմամբ հետազոտական արդյունքների վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 բանավոր պատմությունները և ուրբանիզացված առասպելները կոլեկտիվ վարքի
համատեքստում;
 Հետազոտման ենթակա պատմությունների առանձնահատկությունները:
 Պատմությունների` նարատիվների օգտագործման ռազմավարությունները և կիրաrման
ոլորտները:
 Պատմությունների տրամաբանական կառուցվածքը, խորեոգրաֆիան:
 Հետազոտման տրամաբանությունը և պատմությունների/նարատիվների վերիֆիկացիան:
 Նարատիվների` պատմությունների օգտագործումը ծրագրերի գնահատման նպատակով:
 Պատմությունների վերլուծության ընթացքը` մասնավոր դեպքերի քննարկում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5.
Գևորգյան Հ., Կեցության արվեստ. Քսաներորդ դարի զարգերակները, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
հրատարակություն, Երևան 2004, 287 էջ
6.
Janesick, V., Oral History for the Qualitative Researchers, Choreographing the Story, The Gulford Press
NY, 2010, 271pp
7.
The oral History Reader , Ed. Բy Perks R., Thomson A., Routledge, 2000, 479pp
8.
Rossi, P., Freeman, H., Lipsey W., Evaluation, A Systematic Approach, Sage PuԲlication Inc., 1999, 500pp
9.
Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Third
Edition. Sage PuԲlications, Inc. 2007..
Դասախոսը կապահովի նախատեսված գրքերի մատչելիությունը.
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2. Սոցիալական ցանցերի վերլուծություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

Մ05
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին տրամադրել համակողմանի համակարգված գիտելիք սոցիալական ցանցերի
վերլուծության որպես առանձին հայեցակարգի առաջացման նախադրյալների, պատմության,
մեթոդաբանության, սկզբունքների, վերլուծական պարամետրերի վերաբերյալ,
2. զարգացնել սոցիալական ցանցերի վերլուծության ծրագրային համակարգերով աշխատելու
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. մեկնաբանելու
սոցիալական
ցանցերի
վերլուծության
կիրառության
դեպքերը
և
հնարավորությունները,
2. քննարկելու սոցիալական ցանցերի վերլուծության սկզբունքներն ու ընթացակարգերը,
3. մեկնաբանելու և վերաձևակերպելու հասարակագիտական հիմնարար և մասնավոր`
սոցիոլոգիական, մենեջմենթի, քաղաքագիտական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-տնտեսական
և այլն տեսությունները սոցիալական ցանցերի վերլուծության հայեցակարգի տեսանկյունից,

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
4. կիրառելու սոցիալական ցանցերի վերլուծության ծրագրային համակարգերը,
5. մշակելու և իրականացնելու ցանցային վերլուծության վրա հիմնված սոցիալական
քաղաքականության տեխնիկաներ,
6. տեղայնացնելու սոցիալական ցանցերի վերլուծության բովանդակային դրույթներն ու
հնարքները,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
7. արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն,
ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
8. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները,
9. գնահատել ընթացիկ հանրային գործընթացները տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները, արծարծվող
հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական սոցիոլոգիայի
ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Բ1. վերլուծելու գիտահետազոտական հիմնախնդիր և առաջադրելու հետազոտության նպատակ և
խնդիրներ,
Բ5. կիրառելու սոցիալական գործընթացների, ցանցերի և սոցիալական համատեքստի վերլուծության
մեթոդներ,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
նաև
օգտվելու
համացանցային
տեղեկատվական
ռեսուրսներից,
էլեկտրոնային
ինչպես
գրադարաններից՝ գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները և առաջ քաշելու նոր գաղափարներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ
1. գործնական աշխատանքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Ներածություն: Սոցիալական ցանցերի վերլուծությունն իբրև մեթոդաբանություն. Տեսական հիմքերը և
պատմությունը: Ցանցային և սոցիոլոգիական մոտեցումների հիմնական տարբերությունները. տվյալներ,
ընտրանք, չափման սանդղակներ
Սոցիալական ցանցերի վերլուծության հիմնական պարամետրերը. Հեռավորություն, Իշխանություն,
հավասարազորություն, փոխադարձություն և այլն:
Սոցիալական ցանցերի հիմնական տիպերը: Ցանցային կառուցվածքներ:
Ոլորտային ցանցերի առանձնահատկությունները:
Հայաստանյան հասարակության միտումների վերլուծություն ցանցային դիտանկյունից:
Սոցիալական ցանցերի վերլուծության հիմնական ծրագրային փաթեթները: UCINET, PAJEK, SIENA
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. RoԲert A. Hanneman and Mark Riddle, Introduction to social network methods (հնարավոր է ներբեռնել
համացանցային ռեսուրսներից, http://faculty.ucr.edu/~hanneman/nettext/)
7. Stanley Wasserman and Katherine Faust. "Social Network Analysis. Methods and Applications." (հնարավոր
է
ներբեռնել
համացանցային
ռեսուրսներից,
https://www.politaktiv.org/documents/10157/29141/SocNet_TheoryApp.pdf)
8. Granovetter Mark S., The Strength of Weak Ties, (հնարավոր է ներբեռնել համացանցային
ռեսուրսներից, http://www.cs.cmu.edu/~jure/puԲ/papers/granovetter73ties.pdf)
9. Градосельская Г. В. Сетевые измерения в социологии, (հնարավոր է ներբեռնել համացանցային
ռեսուրսներից, http://socioline.ru/pages/gradoselskaya-g-v-setevye-izmereniya-v-sotsiologii)
10. Introductory social network analysis with Pajek, Lada Adamic, University of Michigan, (հնարավոր է
ներբեռնել համացանցային ռեսուրսներից, https://ocw.mit.edu/courses/economics/14-15j-networks-fall2009/assignments/MIT14_15JF09_ pajek.pdf)
11. The development of Social Network Analysis – with an Emphasis on Recent Events, Linton C. Freeman,
University of California, Irvin (հնարավոր է ներբեռնել համացանցային ռեսուրսներից,
http://moreno.ss.uci.edu/91.pdf)
12. Personal networks: Research and Applications, Cristopher McCarty-Jose Luis Molina,
http://grupsderecerca.uaԲ.cat/egolaԲ/sites/grupsderecerca.uaԲ.cat.egolaԲ/files/pna.pdf
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2.

Գնահատող
հետազոտություններ

և

մասնակցային

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ. – 2
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել ուսանողներին գնահատող և մասնակցային հետազոտությունների պատմական
հիմքերը և զարգացման ուղղությունները, հիմնական մոտեցումներն ու հարացույցը,
2. ապահովել պատկերացում մոնիթորինգի և գնահատման (M&E) դաշտի, տարատեսակների,
տրամաբանական շրջանակի, ցուցանիշների և չափորոշիրների մասին,
3. սովորեցնել գնահատող և մասնակցային հետազոտությունների տեխնիկաներն ու տվյալների
որակի ապահովման և էթիկական սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
11.

12.

ներկայացնելու համընդհանուր մոնիթորինգ և գնահատում և մասնակցային մոնիթորինգ և
գնահատում հասկացությունները սոցիալական հետազոտությունների համատեքստում՝
կատարելով դրանց համեմատական վերլուծություն,
թվարկելու գնահատող և մասնակցային հետազոտությունների առանձին տեսակներն ու դրանց

կիրառման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
13.

14.
15.
16.

գնահատելու սոցիալական ծրագրիրի կամ այլ երևույթների արդյունավետությունը, արդյունքը և
ազդեցությունը՝ առանձնացնելով կենսունակության և համապատասխանության միջանկյալ և
վերջնական ցուցանիշներ,
կազմակերպել և իրագործել շահառուների գնահատում, համայնքային, աղքատության
գհանատում,
վերլուծելու իրավիճակն ու օգտագործել քաղաքացիների հաշվետու քարտերի, շահագրգիռ
խմբերի վերլուծության և տեղեկատվության հավաքման տարվեր մեթոդներ և հմտություններ
առաջարկներ անելու գնահատող և մասնակցային հետազոտություններում վիզուալ և
մասնակցային տեխնիկաների կիրառման վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
17.

կիրառելու և տեղայնացնելու կիրառական սոցիոլոգիայում գնահատող և մասնակցային
հետազոտությունների մեթոդաբանություններն ու դրանց արդյունքները,
18.
հավաքել որակական և քանակական տեղեկատվություն, կատարել դրա վերլուծությունն ու
կիրառել ստացված արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնելու սոցիոլոգիական հետազոտության հայեցակարգերի տեսամեթոդաբանական
հիմքերը,
Ա4. նկարագրելու հայաստանյան հասարակությունում տարբեր սոցիալական բարեփոխումների
իրականացման ընթացքի և արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությունը,
Բ2. ընտրելու և կիրառելու հետազոտությունների օպտիմալ մեթոդներ և տեխնիկաներ՝ համակցելով
որակական և քանակական մեթոդներ,
Բ6. կիրառելու սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ
2. սեմինար-քննարկումներ, այլ ինտերակտիվ մեթոդներ
3. իրականացվող հետազոտությունների դեպքերի վերլուծություններ, վարժություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ
3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն. գնահատում և մոնիթորինգ (M&E) հասկացությունն ու տեղը սոցիալական
հետազոտությունների համատեքստում: Գնահատող հետազոտությունների հարացույցն ու շրջանակը,
համընդհանուր մոնիթորինգի և գնահատման կիրառական նշանակությունը: Գնահատող
հետազոտությունների տարատեսակները: Կարիքի և ծրագրի տեսության գնահատաում: Ծրագրի
գործընթացի գնահատում: Բանակցային տարածություն և բանակցային համաձայնությունների Ծրագրի
ազդեցության գնահատում: Ծրագրի արդյունավետության գնահատում: Արդյունքի գնահատման
հետազոտությունների տարատեսակները՝ գիտափորձային, քվազիգիտափորձային և այլ մոտեցումներ:
Գնահատման ցուցանիշներն ու նպատակները: Մասնակցային հետազոտությունների սահմանումն ու
դերակատարները: Մասնակցային հարացույցն ու աշխարհայացքը: Մասնակցային մոնիթորինգի և
գնահատման մեթոդաբանությունները: Գնահատող և մասնակցային հետազոտություններում
տեղեկատվության հավաքման մեթոդներն ու հատուկ մասնակցային տեխնիկաները: Գնահատող և
մասնակցային հետազոտությունների էթիկական խնդիրներն ու որակի վրա ազդող գործոնները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
18.
Թադևոսյան Գ. Մ., Մասնակցային հետազոտություններ. Մեթոդաբանություն, մեթոդ և տեխնիկա,

19.
20.

Երևան. ԵՊՀ հրատ., 2013
Թադևոսյան
Գ.Մ.
Որակական
սոցիալական
հետազոտություններ.
Տեսություն,
մեթոդաբանություն և մեթոդ, Երևան. Երևանի համալսարանի հրատարակություն, 2006
Шереги Ф.Э., Горшкова М. К. Основы прикладной социологии, М: Центр прогнозирования и
маркетинга, 1995
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2. Խառը մեթոդներով հետազոտություններ
3. 6 ECTS կրեդիտ
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4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.-2, գործ.-2
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին
տրամադրել
տեսամեթոդաբանական
գիտելիքներ
խառը
մեթոդներով
հետազոտության հարացույցի մասին,
2. առավել մանրամասն ուսուցանել արդի սոցիոլոգիայում և հասարակագիտության շրջանակներում
լայն կիրառում գտած որակական և քանակական տվյալների համակցման հնարավորություններ
ստեղծող հետազոտական նախագծերի ձևավորման և կիրառման առանձնահատկությունները:
9. Խառը մեթոդներով հետազոտություններ դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

նկարագրել հետազոտական էթիկայի և որակական ու քանակական հակազդեցության և
երկխոսության արդի հիմնահարցեր,
որոշակիացնել, որոնք են այն իրավիճակները, երբ խառը մեթոդներով հետազոտություն
անհրաժեշտ է,
որոշակիացնել, թե որ տիպի հետազոտական նախագծերը ինչ տիպի վերլուծական շրջանակ են
ենթադրում և ինչպես զեկուցել խառը մեթոդներով հետազոտություններից ստացված տվյալները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.

5.
6.

պլանավորել և մշակել որակական և քանակական մեթոդների համակցման սոցիոլոգիական
սխեմաներ՝ ճշգրտորեն ընտրելով վերլուծական համապատասխան մեթոդաբանություն,
գրագիտորեն համադրելով տվյալների հավաքագրման և վերլուծական մեթոդները և
տեխնիկաները,
նախագծել խառը մեթոդներով հետազոտություններ,
վերլուծել
և
մեկնաբանել
խառը
մեթոդներով
հետազոտություններից
ստացված
տեղեկատվությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
նախապատրաստել ներկայացում, զեկուցել,
8.
նախագծել խառը մեթոդներով հետազոտության նախագիծ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Բ1. վերլուծելու գիտահետազոտական հիմնախնդիր և առաջադրելու հետազոտության նպատակ և
խնդիրներ,
Բ2. ընտրելու և կիրառելու հետազոտությունների օպտիմալ մեթոդներ և տեխնիկաներ՝ համակցելով
որակական և քանակական մեթոդներ,
Բ4. բազմակողմանիորեն վերլուծելու, համակարգելու և ընդհանրացնելու սոցիոլոգիական
տեղեկատվությունը,
Բ6. կիրառելու սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների ժամանակակից մեթոդներ,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
նաև
օգտվելու
համացանցային
տեղեկատվական
ռեսուրսներից,
էլեկտրոնային
ինչպես
գրադարաններից՝ գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. դասընթացը կիսով չափ բաղկացած է դասախոսություններից, որոնք կուղեկցվեն խմբային
քննարկումներով, դասընթացի մյուս հատվածը հիմնված է ուսանողների զեկույցների, խմբային
բանավեճերի և հարց ու պատասխանի վրա:
2. Դասընթացը ենթադրում է լսարանային և արտալսարանային ծանրաբեռնված աշխատանք, որը
ներառում է հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,
վերլուծություններ, հետազոտական նախագծերի վերհանում, վերլուծություն և պատրաստում,
զեկույցի նախապատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակումէ 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը
1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն. որակական և քանակական մեթոդաբանությունների «պատերազմը» և «հաշտեցումը»
2. Պրագմատիզմը
որպես
տեսական
ավանդույթ
և
տեսության
բացակայության/առկայության/համադրման
հիմնահարցը
խառը
մեթոդներով
հետազոտություններում
2.1. որակական և քանակական նախագծեր. ընդհանրությունների որոնում
2.2. խառը մեթոդներով հետազոտությունների նախագծերի տիպերը
2.3. խառը
մեթոդնորեվ
հետազոտությունների
մեթոդաբանական/աշխարհաճանաչման
հիմնահարցերը
3. Օրինակելի նախագծերի վերլուծություն
3.1. հոդվածներում ներկայացված նախագծերի վերհանում և վերլուծություն
3.2. կիրառված ընտրանքային ռազմավարությունների վերլուծություն
3.3. կիրառված վերլուծական շրջանակների քննարկում
4. Բազմամեթոդ հետազոտությունը սոցիոլոգիայում
4.1. գաղափար մոտեցումների զարգացման պատմության մասին
4.2. հետազոտական նոր ավանդույթների ստեղծման հեռանկարները
5. Պրակտիկաները, դիլեմաները և մարտահրավերները խառը մեթոդներով հետազոտություններում
5.1. էթիկական հիմնահարցեր
5.2. վերլուծական նախընտրություններ
5.3. Տվյալների զեկուցում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Aldridge, J. M., Fraser, Բ. J., and Huang, T.-C. I. Investigating classroom environments in Taiwan and
Australia with multiple research methods. The Journal of Educational Research, 1999, 93 (1), 48–62.
Տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
2. Բrannen, J. Mixed methods research: A discussion paper.2005 [Online]. ESRC national center for
research methods. Հասանելի է` http://eprints.ncrm.ac.uk/ [Դիտված18 մարտ 2015]: Կորող է
տրամադրվել նաև դասախոսի կողմից:
3. Chankseliani, M. Rural disadvantage in Georgian higher education admissions: a mixed-methods study.
Comparative Education Review 2013 , 57 (3), 424-456. Տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
4. Creswell, J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Research
design. 3rd ed., Los Angeles, CA: Sage. 2009. Տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
5. De Vaus, A.D. (ed.) Research design in social sciences. London: Sage PuԲlications. 2006. Հասանելի է`
http://research.apc.org/images/5/5f/De_Vaus_chapters_1_and_2.pdf [Դիտված 28.11.2016]:
6. Denzin, N. K. The research act in sociology: a theoretical introduction to sociological methods. London:
Բutterworths. 1970. Տրամադրվում է դասախոսի կողմից:

7. Fakis, A., Hilliam, R., Stoneley, H., and Townend, M. Quantitative analysis of qualitative information
from interviews: A systematic literature review. Journal of Mixed Methods Research, 2014 8(2), 139–161.
Տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
8. Hesse-ԲiԲer, S. N. Mixed methods research: merging theory with practice. New York: Guilford
Press.2010 Տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
9. McAlpine, L., Amundsen, C. and Turner, G. Tracking experience over time: epistemological Issues and
methodological challenges. In: Perspectives of higher education Research, 97-113. Տրամադրվում է
դասախոսի կողմից:
10. Morgan, D. Paradigm lost and paradigm regained: Methodological implications of comԲining qualitative
and quantitative methods. Journal of Mixed Methods Research, 2007,1 (1), 48-76. Տրամադրվում է
դասախոսի կողմից:
11. Oakley, A. Peoples way of knowing: gender and methodologies. In: Hoods, S, Mayail, Բ. and Oliver, S.
(eds.). Critical issues in social reseacrh. Բuckingham: Open University Press, 1999. 154-170.
Տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
12. Tashakkori, A., and Teddlie, C. (eds.) HandԲook of mixed methods in social & Բehavioral research.
Thousand Oaks, CA: Sage puԲlications. (2003). Հասանելի է ՀՌԿԿ-Հայաստանի գրադարանից:
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2. Գենդերային հետազոտություններ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. Դաս. – 1, գործ. – 1
6. 1-ին՝ աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
8. Ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին ՝
1.
Ծանոթացնելու արդի գենդերային տեսություններին եւ հետազոտական ուղղություններին՝
տրամադրելով գիտելիքներ գենդերային հետազոտությունների հնարավորությունների և
վերլուծության տրամաբանությունների վերաբերյալ,
2.
Տրամարդրելու հմտություններ՝
գենդերային զգոնությունը պահպանելու հետազոտական
պրակտիկայում,
3.
Զարգացնելու ուսանողների կարողությունները սոցիոլոգիական մոտեցումների ներքո
գենդերային իրականությունը հետազոտելու:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Բացատրելու գենդերային տեսությունների կարեւորությունը եւ նրանց զարգացման
պատմությունը,
պազաբանելու գենդերային հետազոտությունների օգտագործման հնարավորություները
սոցիալական համատեքստում,
վերլուծելու սոցիալական իրականությունը հաշվի առնելով գենդերային մեթոդաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

կիրառելու գենդերային հետազոտությունները սոցիալական հիմնախնդիրների դիտարկման
համար,
օգտագործելու գենդերային հետազոտությունները մշակութային համատեքստի պարզաբանման
համար,
մշակելու և ներկայացնելու առաջարկություններ՝ գենդերային վերլուծության եւ սոցիալական
գործընթացների գնահատման ուղղությամբ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,

8.
պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մեկնաբանելու և պարզաբանելու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա
հիմնախնդիրների և ինքնության ճգնաժամի պատճառների բացահայտմանն ուղղված սոցիոլոգիական
հետազոտությունների կազմակերպման սկզբունքներն և ընթացակարգերը,
Ա5. սահմանելու հասարակական հարաբերությունները կարգավորող սոցիալական նորմերը:
Բ7. հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և ձևակերպելու ելույթներ, ռեֆերատներ,
գիտական ակնարկներ և հաշվետվություններ,
Գ2. վերլուծելու փաստերը և անել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսոություններ, սեմինարներ, գրքերի և հոդվածների գրավոր և բանավոր վերլուծություն,
բանավոր պատմությունների օգտագործմամբ հետազոտական արդյունքների վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Մշակույթը եւ գաղափարախոսությունը գենդերային հարցադրումների ընկալման համար;
 Գենդերային փոխհարաբերությունների զարգացման պատմությունից
 Հեգեմոն առնականությունը եւ սոցիալական համակարգերի գենդերային կառուցվածքը
 Դասակարգ, գենդեր եւ աշխատաշուկա. Սոցիոլոգիական վերլուծություն;
 Գենդերային հետազոտությունների հնարավորությունները սոցիոլոգիական տեսությունների
ներքո
 Գենդերային հետազոտությունների տրամաբանությունը. մեթոդաբանական ակնարկ
 Գենդերային հիմնախնդիրների վերլուծությունը արդի հասարակութոյւններում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Գևորգյան Հ., Գենդերային փոխհարաբերությունների խճանկար. գենդերային պիտակավորում,
գենդերային վարքի նմուշներ, Էդիթ Պրինտ, 2012
2.
Գևորգյան
Հ.,
Գենդերային
փոխհարաբերությունների
խճանկար.
գենդերային
սոցիալականացում, գենդերային ինքնություն Էդիթ Պրինտ, 2011
3.
Գևորգյան Հ., Կեցության արվեստ. Քսաներորդ դարի զարգերակները, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
հրատարակություն, Երևան 2004, 287 էջ
4.
Sociology of Gender, Laura Kramer, Oxford, 2011
5.
Gender: A Sociological Reader, Stevi Jaksson, Sue Scott, Routledge Student Readers, 2006

Դասախոսը կապահովի նախատեսված գրքերի մատչելիությունը
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2. Առօրեականության սոցիոլոգիա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
8. Ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին ՝
1. Ծանոթացնելու
արդի
սոցիոլոգիական
ուղղություններից
մեկին`
առօրեկանության
սոցիոլոգիային;
2. Տրամադրելու գիտելիքներ առօրեականության փորձը բացատրող և նկարագրող տեսությունների
վերաբերյալ;
3. Զարգացնելու ունակությունը ուսումնասիրելու և հետազոտելու առօրյա կյանքի ֆենոմենները,
օգտագործելով սոցիոլոգիական երևակայությունը սեփական և ուրիշների կյանքի

յուրահատկությունները ըմբռնելով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Բացատրելու առօրեականության ֆենոմենները տարբեր մակարդակների վրա,
պարզաբանելու “առօրեականության” պատմական և ժամանակակակից դրսևորումները ինչպես
միջազգային, այնպես էլ հայաստանյան համատեքստում,
վերլուծելու առօրյա փոխհարաբերությունների տարածքը և ժամանակը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

կիրառելու առօրեականությոն հետազոտման մեթոդական ուղղությունները,
օգտագործելու իրականությունների բազմազանության տեսությունները հետազոտման համար,
մշակելու և ներկայացնելու առաջարկություններ՝ հիմնված առօրեականության տեսությունների
եւ հետազոտական տվյալների վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
8.
պատրաստելու եւ ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները՝
պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները, արծարծվող
հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական սոցիոլոգիայի
ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Ա5. սահմանելու հասարակական հարաբերությունները կարգավորող սոցիալական նորմերը:
Բ7. հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և ձևակերպելու ելույթներ, ռեֆերատներ,
գիտական ակնարկներ և հաշվետվություններ,
Բ8. լայն հասարակայնությանը ներկայացնելու հետազոտական արդյունքների և վերլուծությունների վրա
հիմնված գիտական կանխատեսումներ և առաջարկներ,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
ինչպես
նաև
օգտվելու
համացանցային
տեղեկատվական
ռեսուրսներից,
էլեկտրոնային
գրադարաններից՝ գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսոություններ, գրքերի և հոդվածների գրավոր և բանավոր վերլուծություն, բանավոր
պատմությունների օգտագործմամբ հետազոտական արդյունքների վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Առօրեականության փորձը և սոցիոլոգիական ուսունասիրությունները:
 Առօրեականության փորձը բացատրող և նկարագրող տեսությունների համառոտ ներկայացում:
 ”Իրականությունների” բազմազանությունը: Կյանքի ոճ` աշխատանքային կյանք, հանգստի
կազմակերպում, սպարողական բաղադրչ, նորաձևություն, ազատ ժամանց և այլն:
 Մարդիկ` ինքնություններ, համայնքներ, մենք, ուրիշները, գենդեր, ազգային պատկանելիություն,,
կրոնական պատկանելիություն,, սփյուրք, ընտանիք և այլն:
 Գիտելիք` գիտություն, ողջախոհություն, ԶԼՄ, առասպելաբանություն, նարատիվներ,
իմաստավորում,
ավանդույթներ,
կրոն,
վիզւալ
գիտելիք,
ռեֆլեքսիա,
սուբյեկտիվություն/օբյեկտիվություն
 Առօրյա փոխհարաբերությունների տարածքը և ժամանակը: Նյութական օբյեկտների
վերաիմաստավորումը:
 Առօրեականությոն հետազոտման մեթոդական ուղղությունները:
 Գլոբալ
աշխարհը
և
նոր
առօրեականությունը.
սոցիալական
փոփոխությունների
հայելապատկերում

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Գևորգյան Հ., Կեցության արվեստ. Քսաներորդ դարի զարգերակները, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
հրատարակություն, Երևան 2004, 287 էջ
2.
Smith G.W.H. Erving Goffman. — London; New York: Routledge, 2006.
Анализ фреймов: Эссе об организации повседневного опыта. — М.: Ин-т социологии РАН, 2004. —
3.
4.
Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. Пер. с нем. и англ.: В. Г. Николаев и др.; сост.:
Н. М. Смирнова; общ. и науч. ред., послесл. Н. М. Смирновой. — М.: РОССПЭН, 2004. — 1056 с. —
ISԲN 5-8243-0513-7.
5.
Шютц Альфред. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической
социологии / Сост. А. Я. Алхасов; Пер. с англ. А. Я. Алхасова, Н. Я. Мазлумяновой; Научн. ред.
перевода Г. С. Батыгин, М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003, 336 с.

3. 3 ECTS կրեդիտ
1. 2203/ Մ07
2. Քաղաքի սոցիոլոգիա
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2
6. 2-րդ՝ գարնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
13. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ծանոթացնել
ուսանողներին
քաղաքի
սոցիոլոգիայի
հիմունքներին,
հիմնական
հասկացություններին, վերլուծական և հետազոտական գործիքներին:
2. Քաղաքի սոցիոլոգիա առարկայի դասավանդման ընթացքում նախատեսված են լսարանային
քննարկումներ և դաշտային հետազոտական աշխատանքներ:
3. Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներին կտրամադրվեն գրականության ցանկ և քննարկվող
հարցերին վերաբերող անհրաժեշտ նյութեր:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

թվարկել քաղաքի սոցիոլոգիայի հիմնական հասկացությունները,
քննարկել թեմաներ կապված քաղաքային ինստիտուցիոնալ զարգացումների, ինչպես նաև
քաղաքային մշակույթում սոցիալական տարբեր դրսևորումների հետ առնչվող թեմաներ,
տարբերակել ժամանակակից քաղաքների խնդիրների վերլուծական մոդելները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

կկարողանան վերլուծել քաղաքային միջավայրի և քաղաքային կյանքի սոցիալական
ասպեկտները համակարգային համատեքստում,
կկարողանան վերլուծությունները կառուցել քաղաքի սոցիոլոգիայի հիմնական դասական և
ժամանակակից հայեցակարգերի շրջանակներում,
կկարողանան դաշտային հետազոտություն իրականացնել և վերլուծել, ինչպես նաև
առաջարկների փաթեթ ստեղծել վերհանած խնդիրների լուծման նպատակով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
նախապատրաստել ներկայացում, զեկուցել,
8.
մասնակցել խմբային քննարկումներին՝ հիմնավորելով դիրքորոշումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մեկնաբանելու և պարզաբանելու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա
հիմնախնդիրների և ինքնության ճգնաժամի պատճառների բացահայտմանն ուղղված սոցիոլոգիական
հետազոտությունների կազմակերպման սկզբունքներն և ընթացակարգերը,
Բ7. հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և ձևակերպելու ելույթներ, ռեֆերատներ,
գիտական ակնարկներ և հաշվետվություններ,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
ինչպես նաև օգտվելու համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից, էլեկտրոնային գրադարաններից՝
գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները,
Գ4. աշխատել հետազոտական խմբերում՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու
կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

1. Առերես դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ելույթներ, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Քաղաքների ձևավորման պատմությունը, Մ.Վեբերի “Քաղաք” աշխատությունը
Թեմա 2` Քաղաքային պլանավորումը որպես սոցիոլոգիական ուսումնասիրման օբյեկտ
Թեմա 3՝ Մեծ քաղաքների առանձնահատկությունները ըստ Գ. Զիմմելի
Թեմա 4` Քաղաքը որպես սոցիալական լաբորատորիա ըստ Ռ.Պարկի
Թեմա 5`Քաղաքների զարգացման համաշխարհային միտումները: Հնարավորությունների քաղաքներ:
Թեմա 6՝ Հավասարակշռված քաղաքային համակարգ
Թեմա 7`Քաղաքը որպես կառավարման օբյեկտ
Թեմա 8`Ժամանակակից Երևանի հիմնախնդիրները սոցիալական զարգացումների համատեքստում
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. М. Вебер "Город" www.glazychev.ru/…raphy/weԲer_gorod/weԲer_gorod.htm
2. Ахиезер
А.С.
Город
и
диалог
М. :
Мир
культуры,
1996.
window.edu.ru/…alog/pdf2txt/282/22282/5509?p_page=3
3. Глазычев В.Л. Урбанистика М. 2008 www.twirpx.com/file/148795
4. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда М. www.twirpx.com/file/532665
5. Вагин В. Социология города М. 2007. /դասախոսի աջակցությամբ /
6. Зиммель
Г.
Большие
города
и
духовная
жизнь//
Логос.
№3-4,
2002.
www.ruthenia.ru/logos/numԲer/34/02.pdf
7. Парк Р. Городское сообщество как пространственная конфигурация и моральный порядок //
Социологическое обозрение. Том 5. № 1. 2006. cyԲerleninka.ru/…le/n/gorodskoe-sooԲschestvo-kak...
8. Парк Р. Город как социальная лаборатория sociologica.hse.ru/2002-2-3/28145116.html
9. Toennies
F.
Community
and
Society.
N.Y :
Harper
and
Row.
1955.
Բooks.google.com/Բooks/aԲout/Community_and
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2. Ինքնության սոցիոլոգիա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբաթ
5. դաս. - 2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
8.
Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին տալ համակարգային և կառուցվածքային տեսական և էմպիրիկ գիտելիքներ
սոցիալական իրականության այնպիսի հիմնական երևույթի մասին, ինչպիսին է ինքնությունը,
2. օգտագործել տարբեր գիտական մոտեցումներ, բացահայտել ինքնության բազմաթիվ կողմերը և
առանձնահատկությունները, որպես սոցիալական երևույթ, ցույց տալ ինքնության տեսության
փոխկապակցվածությունը սոցիոլոգիական ընդհանուր տեսության հետ,
3. այս կատեգորիայի կիրառման հնարավորությանը ժամանակակից հայ հասարակության
վերլուծության և ընկալման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիմանա ինչ է ինքնությունը, դրա տեսակները և կառուցվածքը, էթնիկ, սոցիալական,
գենդերային, սոցիալ-քաղաքական, սոցիալ-հոգեբանական, 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,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3. ուսանողը կկարողանա ավելի բազմակողմանի վերլուծել սոցիալական 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,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
4. զեկուցումների պատրաստում, հետազոտությունների արդյունքների ներկայացում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները, արծարծվող
հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական սոցիոլոգիայի
ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Ա3. մեկնաբանելու և պարզաբանելու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա
հիմնախնդիրների և ինքնության ճգնաժամի պատճառների բացահայտմանն ուղղված սոցիոլոգիական
հետազոտությունների կազմակերպման սկզբունքներն և ընթացակարգերը,
Բ8. լայն հասարակայնությանը ներկայացնելու հետազոտական արդյունքների և վերլուծությունների վրա
հիմնված գիտական կանխատեսումներ և առաջարկներ,
Գ2. վերլուծելու փաստերը և անել հետևություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը կանցկացվի ինչպես ավանդական դասախոսությունների, այնպես էլ ուսուցման
ինտերակտիվ մեթոդների միջոցով: Ուսանողներից պահանջվում է կարդալ և վերլուծել հանձնարարված
գրականությունը, դրա հիման վրա զեկուցումներ պատրաստել և ակտիվ մասնակցել լսարանային
քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում
է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Այվազյան Ա., «Հայկական ինքնության հիմնաքարերը. բանակ, լեզու, պետություն», Եր. 2007
2.
Մկրտիչյան Ա., Ազգային ինքնության քաղաքականությունը բեռլինահայ համայնքում, Եր., 2010
3.
Նալչաջյան Ա. «Ազգային ինքնություն: Էթնոհոգեբանության և էթնոքաղաքագիտության
դիրքերից», Եր., 2012
4.
Арутюнян С. Ф., “Идентичность: от теории к практике”, монография, Ереван, Тигран Мец, 2012
5.
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. — М.: “Прогресс”, 2006

1. 2202/ Մ07
2. Սոցիալական ռիսկերի կառավարում
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից հասարակության սոցիալական ռիսկերի էությանը,
2. դրանց արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրներին
3. սոցիալական ռիսկերի բացասական հետևանքների կանխարգելման մեխանիզմներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

գիտելիք սոցիալական ռիսկերի առանձնահատկությունների եւ դերի մասին հասարակական
կյանքում,
մասնագիտական իմացություն հասարակության տարբեր ոլորտներում սոցիալական ռիսկերի
կառավարման եղանակների վերաբերյալ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
3.
4.

կիմանա
սոցիալական ռիսկերի էութունը եւ դրանք մեկնաբանող
տեսությունները,
կհասկանա
սոցիալական ռիսկերի դրսեւորման ձեեւերը և դրանց
հետեւանքներն ու կառավարման հիմնախնդիրը

սոցիոլոգիական
գործառնության

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
5.
6.

կկարողանա կիրառել սոցիալական ռիսկերի վերլուծման ու գնահատման մեթոդներ,
կտիրապետի սոցիալական ռիսկերի բացասական հետևանքների կանխարգելման միջոցներին եւ
դրանց արդյունավետ կառավարման եղանակներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները, արծարծվող
հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական սոցիոլոգիայի
ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Բ7. հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և ձևակերպելու ելույթներ, ռեֆերատներ,
գիտական ակնարկներ և հաշվետվություններ,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
ինչպես նաև օգտվելու համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից, էլեկտրոնային գրադարաններից՝
գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, 2. աշխատանք փոքր խմբերում, 3. դեպքի վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Սոցիալական ռիսկի էությունը և գործառույթները: Սոցիալական ռիսկերը և դրանց կառավարման
հիմնախնդիրը դասական սոցիոլոգիական տեսությունների համատեքստում: Ռիսկի սոցիոլոգիա: Ռիսկի
հասարակության հայեցակարգը: Սոցիալական ռիսկերի տիպաբանության հիմնախնդիրը: Վարքը ռիսկի
պայմաններում և ռիսկի օպտիմիզացիայի մեխանիզմները: Քաղաքական ռիսկերի դրսևորման ձևերը և
կառավարումը: Տնտեսական ռիսկեր: Սոցիալական քաղաքականությունը որպես սոցիալական ռիսկերի
Փոխակերպվող
հասարակության
ռիսկերի
կառավարման
կառավարման
համակարգ:
առանձնահատկությունները: Գլոբալ և տարածաշրջանային ռիսկերի կառավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002, 602с.
2. Зубков В.И. Социологическая теория риска: Монография.М.: Изд-во РУДН, 2003, 230с.
3. Кравченко С.А. . Социология риска: полипарадигмальный подход. Учебное пособие для ВУЗов. – М.:
Издательство «Анкил» 2004. – 385 с.
4. Риск в социальном пространстве./ Под редакцией А.В. Мозговой. – М.: Изд-во РАН,2001. – 347с.
5. Луман Н. Понятие риска // THESIS, 1994. Вып. 5.М., С. 135-160.
6. Тэпман Л.Н. Риски в экономике: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. ВА Швандара. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 380 с.

7.

Սոցիալական ռիսկերի գնահատում և վերլուծություն (մեթոդաբանական խնդիրներ), Երևան, Եգեա,
2005, 80 էջ:

1. 2202/ 2. Տուրիզմի սոցիոլոգիա
3. 3 ECTS կրեդիտ
Մ08
4.2 ժամ/շաբ.
5. դաս. - 2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. Ներկայացնել ժամանակակից տուրիզմի ձևավորման և զարգացման սոցիալ-տնտեսական,
քաղաքական, մշակութային նախադրյալները, պայմանները:
2. Ներկայացնել ժամանակակից տուրիզմի և հարակից սոցիալական գործընթացների
մեկնաբանմանն
ու
վերլուծությանը
միտված
տեսամեթոդաբանական
մոտեցումները,
հայեցակարգերը:
3. Ներկայացնել ժամանակակից տուրիզմի շարունակական գոյության, դինամիկայի սոցիալական
կոնտեքստը, առանձնահատուկ դրսևորումները, դերն ու նշանակությունը մուտք և ելքի երկրների
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Բացատրել արդի տուրիզմի ձևավորման, զարգացման նախադրյալները, պայմանները,
դրսևորումների առանձնահատկությունները,
2. բացատրել արդի տուրիզմի դերը և նշանակությունը ելքի, մուտքի հասարակություններում,
3. ներկայացնել
արդի
տուրիզմի
ուսումնասիրությանը
միիտված
տեսամեթոդաբանական
մոտեցումները, հայեցարգերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. բացահայտել տուրիզմի դերն ու նշանակությունը արդի հասարակական գործընթացներում,
գլոբալիզացիայի համատեքստում,
5. բացահայտել տուրիզմի դերն ու նշանակությունը արդի սոցիալական հիմնախնդիրների
համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները, արծարծվող
հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական սոցիոլոգիայի
ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Բ1. վերլուծելու գիտահետազոտական հիմնախնդիր և առաջադրելու հետազոտության նպատակ և
խնդիրներ,
Բ5. կիրառելու սոցիալական գործընթացների, ցանցերի և սոցիալական համատեքստի վերլուծության
մեթոդներ,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
ինչպես նաև օգտվելու համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից, էլեկտրոնային գրադարաններից՝
գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Առերես դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ելույթներ, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Տուրիզմի ձևավորման և զարգացման նախադրալները. Պատմասոցիալական վերլուծություն
2.
Տուրիզմը և ֆորդ-կեյնսյան արդյունաբերական հարաբերությունները 20-րդ դարի երկրորդ կեսին:

3.
Տուրիզմը և գլոբալիզացավծ աշխարհը
4.
Տուրիզմը և գլոբալ մոբիլությունները
5.
Տուրիզմը և արդի սպառողական հասարակությունը. Հեղուկ արդիականություն
6.
Տուրիստական դեստինացիաների կառուցակցում
7.
Գ. Զիմել, Ա. Շյուց. Օտարը տուրիստական ուսումնասիրություններում
8.
Տուրիզմ և նեո-գաղութացում
9.
Հայաստանը նպատակի երկիր
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Chris Cooper, C. Michael Hall, Contemporary Tourism: An International Approach, Goodfellow PuԲlishers
Limited; 3rd Revised edition edition, 2016.
2.
John Urry, MoԲilities, Polity Press, 2007.
3.
Timothy Cresswell, On the move: MoԲility in the modern western world, Routledge, 2006.
4.
Graham M.S. Dann and Giuli LieԲman Parrinello, The Sociology of Tourism: European Origins and
Developments (Tourism Social Science), Emerald, 2009.
5.
Yiorgos Apostolopoulos, Stella Leivadi, Andrew Yiannakis, The Sociology of Tourism: Theoretical and
Empirical Investigations, (Routledge Advances in Tourism), 2001.
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2. Հայ հասարակության սոցիալ-հոգեբանական 3. 6 ECTS կրեդիտ
վերլուծություններ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2, գործ. - 2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին ՝
1.
անոթացնելու
սոցիալ-հոգեբանական
փոխակերպումների
մոդելների
և
տեսական
հայեցակարգերի հետ,
2.
Տրամադրելու գիտելիքներ սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումների վերաբերյալ միկրո և
մակրո մակարդակներում,
3.
Տրամարդրելու հմտություններ՝ սոցիալ-հոգեբանական վերլուծություններ իրականացնելու
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Բացատրելու
սոցիալ-հոգեբանական
փոխակերպումների
տեսական
մոդելները
և
հայեցակարգերը,
պազաբանելու
սոցիալ-հոգեբանական
հարմարման
խնդիրը
փոխակերպվող
հասարակություններում,
վերլուծելու անձնային, միջանձնային և խմբային մակարդակներում ընթացող սոցիալհոգեբանական տեղաշարժերի դսրևորումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.

6.

կիրառելու սոցիա-հոգեբանական վերլուծությունների ուսումնասիրության մեթոդական հիմքերը,
օգտագործելու սոցիալական կոգնիտիվիզմի շրջանակներում ձևավորված մեթոդաբանությունը՝
հայ հասարակությունում տեղի ունեցող սոցիալ-հոգեբանական գործընթացները բացահայտելու
համար,
մշակելու և ներկայացնելու առաջարկություններ՝ սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումների
բացասական հետևանքները նվազեցնելու ուղղությամբ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.
8.

օգտվելու մասնագիտական գրականությունից,
մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,

9.

պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները,
վարելու գիտական բանավեճեր,
10.
պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. մեկնաբանելու և պարզաբանելու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա
հիմնախնդիրների և ինքնության ճգնաժամի պատճառների բացահայտմանն ուղղված սոցիոլոգիական
հետազոտությունների կազմակերպման սկզբունքներն և ընթացակարգերը,
Ա5. սահմանելու հասարակական հարաբերությունները կարգավորող սոցիալական նորմերը:
Բ7. հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և ձևակերպելու ելույթներ, ռեֆերատներ,
գիտական ակնարկներ և հաշվետվություններ,
Գ2. վերլուծելու փաստերը և անել հետևություններ,
Գ4. աշխատել հետազոտական խմբերում՝ պահպանելով մասնագիտական էթիկայի նորմերն ու
կանոնները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսոություններ, սեմինարներ, գրքերի և հոդվածների գրավոր և բանավոր վերլուծություն, ոցիալհոգեբանական փոխակերպումների վերաբերյալ հետազոտությունների արդյունքների վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
Սոցիալական տեղաժարժերը մեկնաբանող հիմնական հայեցակարգերը և տեսական մոդելները
Էվոլյուցիոն մոդել /ցիկլիկ մոդել, համակարգային մոդել, պոստինդուստրիալ հայեցակարգ,
պոստմոդեռնիստական հայեցակարգ, ինտեգրատիվ տեսություններ/:
2.
Սոցիալական փոխակերպումների էնդոգեն և էկզոգեն պատճառները և հետևանքները:
3.
Սոցիալ-հոգեբանական վերլուծությունների գնահատման չափանիշները և մեթոդական հիմքերը
4.
Ինքնության մակարդակում տեղի ունեցող սոցիալ-հոգեբանական փոխակերպումներ և դրանց
վերլուծությունը
5.
Արժեքների, դիրքորոշումների և համոզմունքների վերլուծությունների սոցիալ-հոգեբանական
հիմքերը
6.
Միջանձնային և խմբային հարաբերությունների մակարդակում ընթացող փոխակերպումները և
վերջիններից վերլուծման մեթոդները
7.
Սոցիալ-հոգեբանական հարմարման ձևերը, անձնային և խմբային պաշտպանական
մեխանիզմները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
Елиас Н. О процессе цивилизации, 2001
2.
Фромм Э. Революция надежды, 2009
3.
Бауман З. Текучая современность, 2008
4.
Althusser L. On Ideology, 2008
5.
Featherstone M. Consumer Culture and Postmodernizm, 2009

Բոլոր գրքերը և հոդվածները տրամադրվելու են դասախոսի կողմից
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2. Միջին մակարդակի տեսություններ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս. – 2, գործ. - 2
6. 1-ին՝ աշնանային
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Ծրագիրը նպատակ ունի ուսանողներին ՝
1. Ծանոթացնելու արդի սոցիոլոգիական միջին մակարդակի տեսություններին,
2. Տրամադրելու գիտելիքներ կոլեկտիվ վարքի տարատեսակների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով
կոլեկտիվ վարքի դրսևորման պայմանների հետ,
3. Տրամարդրելու հմտություններ՝ կոլեկտիվ վարքի հիմնական դրսեւորումների հետազոտման եւ
վերլուծման համար;
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Բացատրելու կոլեկտիվ վարքի դրսեւորման պայմանները,
պարզաբանելու կոլեկտիվ վարքի հիմնական տեսությունները,
վերլուծելու կոլեկտիվ վարքի դրսեւորման տարբեր ձեւերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4.
5.
6.

կիրառելու կոլեկտիվ վարքի տեսությունների մեթոդաբանությունը մասնավոր սոիոլոգիական
հետազոտության համար,
օգտագործելու կոլեկտիվ վարքի տիպաբանությունը սոցիալական գործընթացերի եւ սոցիալական
ռիսկերի գնահատման համար,
մշակելու և ներկայացնելու առաջարկություններ՝ ամբոխային վարքի, սոցիալական շարժումների,
մոդայի, զանգվածային վարքի, հասարակական կարծիքի դրսեւորումների վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

մասնակցելու բազմաբնույթ քննարկումներին, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու
դրանց լուծման համար անհրաժեշտ հնարավորությունները,
8.
պատրաստելու եւ ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները՝ պահպանելով
մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. սահմանելու հասարակական հարաբերությունները կարգավորող սոցիալական նորմերը:
Բ7. հրապարակելու գիտական հետազոտության արդյունքները և ձևակերպելու ելույթներ, ռեֆերատներ,
գիտական ակնարկներ և հաշվետվություններ,
Բ8. լայն հասարակայնությանը ներկայացնելու հետազոտական արդյունքների և վերլուծությունների վրա
հիմնված գիտական կանխատեսումներ և առաջարկներ,
Գ1. աշխատելու տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների և վիճակագրական հաշվետվություններ հետ,
ինչպես նաև օգտվելու համացանցային տեղեկատվական ռեսուրսներից, էլեկտրոնային գրադարաններից՝
գնահատելով ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասախոսոություններ, սեմինարներ, գրքերի և հոդվածների գրավոր և բանավոր վերլուծություն, բանավոր
պատմությունների օգտագործմամբ հետազոտական արդյունքների վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
 Միջին մակարդակի տեսությունների տեղն ու դերը սոցիոլոգիայում:








Կոլեկտիվ վարքը որպես սոցիոլոգիական կատեգորիա. դրսևորումները և տեսակները;
Կոլեկտիվ վարքի առաջացման և դրսևորման պայմանները:
Կոլեկտիվ վարքի բացատրությունները տեսական մոտեցումներում:
Ամբոխը, որպես կոլեկտիվ վարքի ձև:
Հասարակական կարծիքը, որպես կոլեկտիվ վարքի տարատեսակ:
Սոցիալական շարժում` ձևավորման և զարգացման նախադրյալներ,
տարատեսակներ,
գոյատևման ցիկլը:
 Մոդան, որպես կոլեկտիվ վարքի տարատեսակ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1.
Գևորգյան Հ., Կեցության արվեստ. Քսաներորդ դարի զարգերակները, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն»
հրատարակություն, Երևան 2004, 287 էջ
2.
Московичи Серж, Век толп, изд. Академический проект, 2011
3.
Janesick, V., Oral History for the Qualitative Researchers, Choreographing the Story, The Gulford Press
NY, 2010, 271pp
4.
The oral History Reader , Ed. Բy Perks R., Thomson A., Routledge, 2000, 479pp
5.
Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. Collecting and Interpreting Qualitative Materials. Third
Edition. Sage PuԲlications, Inc. 2007.

Դասախոսը կապահովի նախատեսված գրքերի մատչելիությունը.

1.
2. Գիտելիքի սոցիոլոգիա
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4. 4 ժամ/շաբ.
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6
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6. 3-րդ կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից գիտելիքի սոցիոլոգիայի արդի հիմնախնդիրներին,
մեթոդաբանական մոտեցումներին և ինքնուրույն մտածողության ունակություններ զարգացնել
ուսանողների մոտ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. տիրապետել ժամանակակից գիտելիքի սոցիոլոգիայի հիմնարար սկզբունքների, կարևոր
հիմնախնդիրների և հարցադրումների, գիտելիքի սոցիալական կապակցվածության վերաբերյալ
գիտելիքների, վերլուծել և համեմատել գիտելիքի սոցիոլոգիայի ակնառու ներկայացուցիչների
սոցիոլոգիական հայեցակարգերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. սոցիոլոգիական տեքստերի վերլուծության միջոցով կզարգացնեն հետազոտությունների համար
անհրաժեշտ իրենց ունակությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. օժտված կլինեն տեսական գիտելիքները պրակտիկորեն կիրառելու ունակությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնելու արդի սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնարար սկզբունքները, արծարծվող
հիմնախնդիրները, կարևոր հարցադրումները և սահմանափակումների, արդի տեսական սոցիոլոգիայի
ակնառու ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը,
Բ5. կիրառելու սոցիալական գործընթացների, ցանցերի և սոցիալական համատեքստի վերլուծության
մեթոդներ,
Գ2. վերլուծելու փաստերը և անել հետևություններ,
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները և առաջ քաշելու նոր գաղափարներ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

Դասընթացը կանցկացվի ինչպես ավանդական դասախոսությունների, այնպես էլ ուսուցման ակտիվ
մեթոդների /անհատական առաջադրանքներ, խմբային քննարկումներ և այլն/ միջոցով: Ուսանողներից
պահանջվում է կարդալ և վերլուծել գիտելիքի սոցիոլոգիայի ներկայացուցիչների բնագրերը, դրանց հիման
վրա զեկուցումներ պատրաստել և ակտիվ մասնակցել լսարանային բանավեճերին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. ,,Գիտելիքի սոցիոլոգիայի տեղն ու խնդիրները արդի սոցիոլոգիայի համակարգում՛՛/4ժ
Թեմա 2. Գիտելիքի էությունն ու դերը հասարակական կյանքում: Գիտելիք և արժեք: / 4ժ.
Թեմա 3. Գիտելիքի մակարդակներն /առօրյա և տեսական/ ու տեսակները /դիցաբանություն,
փիլիսոփայություն, գաղափարախոսություն, գիտություն/: / 4ժ.
Թեմա 4. Գիտելիքի սոցիալական պայմանավորվածության հիմնախնդիրը: Դիսկուրսի հասկացությունը: /
4ժ.
Թեմա 5. Գաղափարախոսության դերը գլոբալացվող աշխարհում: Գեոքաղաքականություն: / 4ժ.
Թեմա 6. Սոցիալական շահը որպես գաղափարաստեղծ գործոն: Ինքնության հիմնախնդիրը:/8ժ.
Թեմա 7. Գաղափարախոսական համակարգի հիմնական տարրերը. արխետիպեր, միֆոլոգեմներ,
պատկերացումներ, գաղափարներ, իդեալներ: / 4ժ.
Թեմա 8. Գաղափարների դերը անձնական կենսիմաստի ձևավորման գործում: Իդեալն որպես
կենսիմաստի դրսևորման ձև: / 4ժ.
Թեմա 9. Գաղափարախոսություն և մշակույթ: Գաղափարախոսություն և պետական կառավարում: / 8ժ.
Թեմա 11.
Թեմա 10. Ազգային գաղափարախոսության առանձնահատկությունները: Հայ Դատ: / 8ժ.
Գաղափարախոսություն և քարոզչություն: ԶԼՄ-ների դերը գաղափարախոսական պայքարում:
Առասպելակերտում: / 8ժ.
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Խուրշուդյան Լ., Հայոց ազգային գաղափարախոսություն, /ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար գիտական գրադարան/
Եր., 1999
2. Бергер П., Лукман Т., Социальное конструирование реальности, М., 1995 http://www.8-926-145-8701.ru/wp-content/uploads/2014/06/Բerger_Lukman_-_Sotcialnoe_konstruirovanie_realnosti_Skepdic.ru_.pdf
3. Кун Т., Структура научных революций, /ԵՊՀ գրադարան/ М., 1977
4. Мангейм К., Идеология и утопия, http://royalliԲ.com/Բook/mangeym_karl/ideologiya_i_utopiya.html
5. SlemԲrouck, S., What is meant Բy «discourse analysis»? http://Բank.rug.ac.Բe/da/da.htm

4. «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Ծրագրի անվանումը և
մասնագիտության թվանիշը

Սոցիալական անվտանգություն և միգրացիոն
քաղաքականություն /Սոցիոլոգիա/

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

031401.03.7

4. Շնորհվող որակավորումը

Մագիստրոսի աստիճան

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական
տարին

2017/18

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա.
 բակալավրի դիպլոմ բնագիտական որևէ մասնագիտությամբ,
 բարձր գնահատականներ համակարգչի իմացությունից, ճարտարագիտության կամ
տնտեսագիտության ոլորտներին առնչվող առարկաներից,
 գործնական
ծրագրավորման
փորձ`
հիմնված
պարզագույն
տվյալների
կառուցվածքների և ալգորիթմների իմացության վրա,

անգլերենի իմացություն եվրոպական լեզվական փաթեթի առնվազն B2 մակարդակով:
Ընդունելությունը կատարվում է հարցազրույցի հիման վրա:

9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է`պատրաստել բարձրորակ մասնագերտներ, որոնք ունակ կլինեն.


ուսումնասիրել

և

վերլուծել

ժամանակակից

անվտանգային

հիմնախնդիրները`

սոցիալական ոլորտի շեշտադրությամբ, առանձնացնել սոցիալական անվտանգության
արդիական հիմնահարցերն ու ապահովել դրանց արդյունավետ լուծումը` հաշվի
առնելով

միջազգային

համարժեք

փորձն

ու

հայաստանյան

առանձնահատկությունները,


վերլուծել

արդի

միգրացիոն

գործընթացները,

մասնակցել

միգրացիոն

քաղաքականության մշակմանն ու կառավարմանը պետական և հասարակական
կազմակերպությունների կազմում,


իրականացնել միգրացիոն գործընթացների փորձաքննություն, պետական և ոչ
պետական մարմինների աշխատակազմում մասնակցել միգրացիոն գործընթացների
կանոնակարգմանը,



վերլուծել

սոցիալ-աշխատանքային,

միջազգային,

միջմշակութային

տնտեսական,

կոնֆլիկտները,

կարգավորման և լուծման ուղիները,

հասարակական-քաղաքական,

մշակել

դրանց

կառավարման,



պետական և հասարակական կազմակերպությունների, վերլուծական կենտրոնների և
ռազմավարական հետազոտությունների ինստիտուտների կազմում ղեկավարել և
մասնակցել

ժամանակակից

կոնֆլիկտների

վերլուծությանը,

կանխարգելմանը,

կառավարմանն ու կանխատեսմանը, ինչպես նաև հակամարտության պայմաններում
պետական քաղաքականության մշակմանն ու իրագործմանը,


մասնագիտորեն վարել բանակցություններ,



մասնակցել ԶԼՄ-ների և Համացանցի միջոցով հակամարտությունների լուսաբանմանն
ուղղված մոտեցումների մշակմանն ու կիրառմանը:

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Վերլուծել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող կոնֆլիկտները,
դուրս բերելու դրանց ծագման պատճառները, զարգացման դինամիկան,
մասնակիցներին,
2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և
վերլուծել մասնագիտական հիմնախնդիրները,
3. Կիրառել միգրացիոն գործընթացների ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը,
պատրաստել մասնագիտական հաշվետվություններ,
4. Իրականացնել կոնֆլիկտային և միգրացիոն գործընթացների կանխատեսում և
մոդելավորում,
5. Մասնակցել միգրացիայի բնագավառում պետական քաղաքականության մշակմանն
ու իրագործմանը,
6. Իրականացնել անվտանգային հիմնախնդիրների մասնագիտական բնորոշում,
վերլուծություն, գնահատում ըստ ՀՀ անվտանգային գերակայությունների,
7. Իրականացնել կոնֆլիկտային իրավիճակների մոդելավորում,
8. Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական անվտանգության
համալիր վերլուծություն և արդիական հիմնախնդիրների գհանատում,
9. Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթհայթում, վերլուծություն,
համակարգում և ընդհանրացում:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Կազմակերպել և իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա
հիմնախնդիրների բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված սոցիոլոգիական
հետազոտություններ,
2. Իրականացնել ստացված արդյունքների ներդրման գործընթացի ծրագրավորումն ու
կազմակերպումը,
3. Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների
աշխատանքի ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների
կարգավորմանն ու լուծմանը,
4. Նպաստել սոցիալական տարբեր խմբերի միջև կոնֆլիկտների բացահայտմանն ու
լուծմանը, սոցիալական կոնֆլիկտների կանխատեսմանը և վերլուծությանը,

5. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում մասնագիտորեն վարել բանակցություններ,
6. Մասնակցել
պետական
միգրացիոն
քաղաքականության
գնահատմանը,
խորհրդատվական գործունեության իրականացմանը` միգրացիոն գործընթացների
կառավարման, վերլուծության և առաջ եկող հիմնախնդիրների լուծման հարցերում,
7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանդում:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
3. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը,
4. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
5. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

11. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է

12. Գնահատման ձևերը






Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն,
յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր արժեքով: Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր
առավելագույն արժեքով:
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ընթացքում
ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննությունների
արդյունքներով։
Ստուգարք:

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը ՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:

13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Սոցիալական անվտանգություն և միգրացիոն քաղաքականություն» մագիստրոսական
ծրագրի
շրջանավարտը
կարող
է
աշխատել
պետական
և
միջազգային
կազմակերպություններում` կառավարության ստորաբաժանումներում, հատկապես` ՀՀ
Պաշտպանության, Արտաքին գործերի, Տարածքային կառավարման նախարարությունների
համապատասխան
վարչություններում,
գիտահետազոտական
և
վերլուծական
կենտրոններում, միջազգային հիմնադրամներում և վերլուծական կազմակերպություններում`
որպես միգրացիոն գործընթացների գծով փորձագետ, վերլուծաբան, ծրագրերի համակարգող և

մասնագետ, միջազգային և տարածաշրջանային հակամարտությունների վերլուծման,
կառավարման, կոնֆլիկտների կարգավորման մասնագետ, ինչպես նաև հասարակության
ներսում տարաբնույթ կոնֆլիկների ուսումնասիրման, կառավարման, կարգավորման և
լուծման փորձագետ:
Ներկայացվող մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտներն արդյունավետորեն
աշխատում են և ապագայում կարող են համալրել պաշտոններ հետևյալ տիպի
կազմակերպություններում.
 Պետական իշխանության մարմիններ /ՀՀ ԱԺ, Կառավարություն, ՀՀ Նախագահի
աշխատակազմ/,
 Գիտական կազմակերպություններ /բուհեր, ՀՀ ԳԱԱ ինստտիտուտներ/,
վերլուծական կենտրոններ,
 Հայաստանում միջազգային կազմակերպությունների /ՄԱԿ, ԵԱՀԿ, և այլն/
գրասենյակներ,
 Հասարակական կազմակերպություններ,
 Միջազգային ծրագրեր, դրամաշնորհներ,
 Մասնավոր ձեռնարկություններ, բանկային համակարգ,
 ԶԼՄ-ներ:
Վիճակագրության համաձայն, ծրագրի շրջանավարտները նաև հաջողությամբ
շարունակում են ուսումն արտերկրի առաջատար բուհերում:

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ԵՊՀ գրադարանը,
 ԵՊՀ
Սոցիոլոգիայի
ֆակուլտետի
Միգրացիոն
ուսումնասիրությունների
տարածաշրջանային կենտրոնի գրադարանը, որը ստեղծված է Եվրամիության TEMPUS
IV դրամաշնորհի շրջանակներում և մշտապես համալրվում է նոր գրականությամբ,
 ԵՊՀ Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Կոնֆլիկտների լուծման և տարածաշրջանային
ինտեգրման կենտրոնի գրադարանը,
 Էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
15. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են
ծրագիրը մշակելիս
 George Mason University, USA, Conflict Analysis and Resolution, Master Program,
http://www.gmu.edu/
 Central European University, Budapest, Hungary, Master of Arts Program in Sociology and
Social Anthropology, www.ceu.hu
 The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, http://fletcher.tufts.edu/
 European Master in Migration and Intercultural Relations, University of Oldenburg, Germany,
http://www.emmir.org/service/emmir/

16. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

«Սոցիալական անվտանգություն և միգրացիոն քաղաքականություն», ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Վերլուծել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող
կոնֆլիկտները, դուրս բերելու դրանց ծագման պատճառները, զարգացման
դինամիկան, մասնակիցներին
Ա2
Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել
և լուծել մասնագիտական հիմնախնդիրները
Ա3
Կիրառել միգրացիոն գործընթացների ուսումնասիրության
մեթոդաբանությունը, պատրաստել մասնագիտական հաշվետվություններ
Ա4

Իրականացնել կոնֆլիկտային և միգրացիոն գործընթացների կանխատեսում և
մոդելավորում

Ա5

Մասնակցել միգրացիայի բնագավառում պետական քաղաքականության
մշակմանն ու իրագործմանը
Իրականացնել անվտանգային հիմնախնդիրների մասնագիտական
բնորոշում, վերլուծություն, գնահատում ըստ ՀՀ անվտանգային
գերակայությունների

Ա6

Ա7
Ա8

Իրականացնել կոնֆլիկտային իրավիճակների մոդելավորում
Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների
վերլուծություն և գհանատում
Ա9
Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթհայթում,
վերլուծություն, համակարգում և ընդհանրացում
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
Գ2
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները
Գ3
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել
նորերը

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Կազմակերպել և իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր
ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված
սոցիոլոգիական հետազոտություններ
Բ2
Իրականացնել ստացված արդյունքների ներդրման գործընթացի
ծրագրավորումն ու կազմակերպումը
Բ3
Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների
աշխատանքի ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային
կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ4
Նպաստել սոցիալական տարբեր խմբերի միջև կոնֆլիկտների
բացահայտմանն ու լուծմանը, սոցիալական կոնֆլիկտների կանխատեսմանը և
վերլուծությանը
Բ5
Կոնֆլիկտային իրավիճակներում մասնագիտորեն վարել բանակցություններ
Բ6

Բ7
Բ8

Մասնակցել պետական միգրացիոն քաղաքականության գնահատմանը,
խորհրդատվական գործունեության իրականացմանը` միգրացիոն
գործընթացների կառավարման, վերլուծության և առաջ եկող
հիմնախնդիրների լուծման հարցերում
Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանդում

Գ4

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

Գ5

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը

Գ6

«Սոցիալական անվտանգություն և միգրացիոն քաղաքականություն» մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Օտար լեզու-1

1602/ԸԴ01

Օտար լեզու-2

1602/ԸԴ02

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական

0309/ԸԴ03

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2 Ա3 Ա4

Ա5

Ա6

Ա7 Ա8 Ա9

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2 Գ3

Գ4

Գ5

Գ6

X

հետազոտություններում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

X

2203/ԸԴ04

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

2203/ՄԴ01

Միգրացիոն տեսություններ

2202/ՄԴ02

X

Անվտանգության տեսություններ

2202/ՄԴ03

X

Միգրացիոն քաղաքականոթյուն

2202/ՄՊ01

X

X

Միջազգային իրավունք և միջազգային կազմակերպություններ

2202/ՄՊ02

X

X

Քաղաքացիական միջնորդության գործընթացն ու

2202/ՄՊ03

X

X

X

2202/ՄՊ04

X

X

X

X

Կոնֆլիկտի վերլուծություն, կառավարում և լուծում

2202/ՄՊ05

X

X

X

X

Անվտանգային և միգրացիոն հետազոտությունների

2202/ՄՊ06

X

X

X

X

2203/ՄԿ01

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

հմտությունները
Կոնֆլիկտի տեսություններ

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

մեթոդաբանությունը
Միգրացիա, կոնֆլիկտ և ինտեգրացիա

X

X

X

Միգրացիա և անվտանգություն

2202/ՄԿ02

Տարածաշրջանային կոնֆլիկտներ

2202/ՄԿ03

Ուժը միջազգային քաղաքականության մեջ

2202/ՄԿ04

X

Տեղեկատվական անվտանգություն

2202/ՄԿ05

X

X

Սփյուռքի հետազոտություններ

2202/ՄԿ06

X

X

Խաղաղության հետազոտություններ և առաքելություններ

2202/ՄԿ07

X

Միջազգային բանակցություններ

2202/ՄԿ08

X

X

2202/ՄԿ09

X

X

Միջին մակարդակի տեսություններ

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ
1. 0309/Մ1

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
3. 3 կրեդիտ
հետազոտություններում-5
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական-2ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ձևավորել պատկերացում տվյալների հենքերի մասին
 սովորեցնել աշխատել տվյալների հենքերի հետ SPSS համակարգի օգնությամբ
 սովորեցնել հետազոտել հենքի մեջ մտնող պարամետրերի վարքը
 սովորեցնել հետազոտել տարբեր պարամետրերի միջև կորելացիայի առկայությունը SPSS համակարգի
համապատասխան պրոցեդուրաների օգնությամբ
 սովորեցնել կատարել բացակայող արժեքների կանխատեսումներ SPSS համակարգի
համապատասխան պրոցեդուրաների օգնությամբ
 սովորեցնել վարկածների առաջքաշում և ստուգում SPSS համակարգի օգնությամբ
 սովորեցնել իրականացնել քանակական վերլուծություններ SPSS համակարգի օգնությամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

Ճանաչել հենքի դերը իր մասնագիտությունում
Իրականացնել առաջադրված խնդրի համար SPSS համակարգի համապատասխան
պրոցեդուրայի ընտրություն
Կատարել պրոցեդուրայի արդյունքների մեկնաբանում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

SPSS համակարգով ստեղծել և օգտագործել տվյալների հենքեր
Ակտիվացնել համապատասխսն պրոցեդուրան
Կատարել գրաֆիկական հետազոտություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
19. Ուսանողի մոտ ձևավորվում են նախադրյալներ այլ վիճակագրական համակարգերի ուսումնասիրման և
օգտագործման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
1. տեսական գիտելիքներ
2.գործնական կարողություններ (հենքերի ստեղծում և օգտագործում քանակական վերլուծություններում)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. նախագծային մեթոդ
2. համագործակցային ուսուցում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ, հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված
ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
16. Տվյալների կազմակերպումը SPSS-ոմ
17. SPSS-ի հիմնական պատուհանները
18. Տվյալների ձևափոխության պրոցեդուրաներ
19. Մեկ փոփոխականի նկարագրություն
20. Մոբիլ աղյուսակների խմբագրում
21. Բաշխման ձևի ստուգում
22. Փոփոխականների ստատիստիկ գնահատականներ
23. Երկու դիսկրետ փոփոխականների միջև կապի առկայության ստուգում
24. Դիսկրետ և անընդհատ փոփոխականների միջև միջև կապի առկայության ստուգում
25. Երկու անընդհատ փոփոխականների միջև կապի առկայության ստուգում
26. Կանխատեսման ռեգրեսիոն մեթոդներ
27. Գործոնների վերլուծություն

28. Կլաստերային վերլուծություն
29. Դիսկրիմինանտ վերլուծություն
30. Դիսպերսիոն վերլուծություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. В.Пацировский , В. В.Пацировская SPSS для социологов Москва 2005
2. Н.Ш.Кремер Теория вероятностей и математическая статистика Москва 2004
3. SPSS courses- SPSS online video tutorials www.linda.com
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3. 3 ECTS
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն-1 ժամ, գործնական-1 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ
դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին փոխանցել տեսական և կիրառական գիտելիքներ
մասնագիտական հետազոտությունների նախագծման, պլանավորման, կազմակերպման և իրականացման
վերաբերյալ, ինչպես նաև ուսուցանել սոցիոլոգիական հետազոտության քանակական և որակական
տեղեկատվության ստացման մեթոդները և տվյալների վերլուծության մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.

թվարկել հետազոտության մեթոդները՝ ըմբռնելով դրանց իմացաբանական, տեսական և
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և կիրառման դեպքերը,
կախված հետազոտության հիմնախնդրից և նպատակից որոշել և ընտրել համապատասխան
մեթոդներ,
որոշակիացնել սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդներով ստացվող տեղեկատվության
վերլուծության ընթացակարգն ու ռազմավարությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

պլանավորել և նախագծել հետազոտական ծրագիր, մշակել հետազոտության իրականացման և
կազմակերպման սկզբունքները,
ախտորոշել սոցիոլոգիական հիմնախնդիրները,
ճշգրտորեն ընտրել հետազոտական համապատասխան մեթոդաբանություն, գրագետ համադրել
հետազոտության նպատակից բխող մեթոդներ,
ձևավորել հետազոտության ընտրանք, մշակել դիտարկման միավորների ընտրության
չափանիշներ,
կիրառել սոցիոլոգիական տեղեկատվության հավաքման քանակական և որակական մեթոդներ,
վերլուծել և մեկնաբանել սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը,
կազմել հետազոտության արդյունքների ամփոփ հաշվետվություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
17. մասնակցել խմբային քննարկումներին՝ հիմնավորելով դիրքորոշումները,
18. գրել սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր,
19. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
20. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու ունեցած գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.
Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա3. Կիրառել միգրացիոն գործընթացների ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը, պատրաստել
մասնագիտական հաշվետվություններ

Ա4. Իրականացնել կոնֆլիկտային և միգրացիոն գործընթացների կանխատեսում և մոդելավորում
Ա9. Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթհայթում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. Կազմակերպել և իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների
բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություններ
Բ2. Իրականացնել ստացված արդյունքների ներդրման գործընթացի ծրագրավորումն ու կազմակերպումը

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ6. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասընթացը բաղկացած է դասախոսություններից և գործնական պարապմունքներից:
2. Դասընթացի ենթադրում է ուսուցողական պրակտիկ նպատակ հետապնդող ոչ ծավալուն դաշտային
աշխատանքների իրականացում:
3. Դասընթացը ենթադրում է լսարանային և արտալսարանային ծանրաբեռնված աշխատանք, որը
ներառում է հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,
վերլուծություններ, հետազոտության ծրագրի մշակում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը
2. Հետազոտական ծրագրի մշակման առանձնահատկությունները
3. Հետազոտության նպատակի սահմանում
4. Սոցիալական երևույթների չափելիություն. հետազոտական ինդիկատորներ
5. Վերլուծական միավորների ընտրություն և ընտրանք
6. Քանակական և որակական մեթոդների առանձնահատկությունները
7. Հարցման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները
8. Փաստաթղթերի վերլուծություն (ավանդական և կոնտենտ), ինտերնետը որպես փաստաթուղթ
9. Դիտարկման մեթոդ. տարատեսակները և կիրառման առանձնահատկությունները
10. Գիտափորձի իրականացման առանձնահատկությունները հասարակական գիտություններում
11. Հետազոտության իրականացման առանձնահատկությունները մասնագիտության մեջ
12. Սոցիալական մոդելավորում
13. Սոցիալական կանխատեսում
14. Ինֆորմացիայի մշակում, վերլուծություն
15. Ինֆորմացիայի մշակման տեխնիկաներ, մեթոդներ և գործիքներ (SPSS, Nvivo և այլն)
16. Ինֆորմացիայի վերլուծության սկզբունքներն ու առանձնահատկությունները
17. Հաշվետվության կառուցվածքը և կազմելու առանձնահատկությունները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
21. Babbie E.R. (2010) The Basics of Social Research. 5th Edition. Wadsworth Publishing. (տրամադրվում է

դասախոսի կողմից)
22. Creswell J.W. (2013) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition.
SAGE Publications. (տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
23. King G., Keohane, R.O. and Verba S. (1994) Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research.
Princeton, NJ: Princeton University Press. http://press.princeton.edu/chapters/s5458.pdf.
24. Qualitative methods in social research. Social science collection guides: topical bibliographies,
http://www.bl.uk/reshelp/findhelpsubject/socsci/topbib/methsocial/methodsresearch.pdf.
25. Quantitative methods in social research. Social science collection guides: topical bibliographies,

http://www.bl.uk/reshelp/findhelpsubject/socsci/topbib/quantmethods/quantitative.pdf.
26. Թադևոսյան Գ. (2006) Որակական սոցիակական հետազոտություն, տեսություն, մեթոդաբանություն և
մեթոդ. Երևան: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն: (ԵՊՀ գրադարան)
27. Ядов В.А. (2007) Стратегия социологического исследования. Москва: Омега-Л. (ԵՊՀ գրադարան)
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2. Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրները

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոսություն - 2 ժամ
6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ
7. ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներին, ժամանակակից սոցիոլոգիայի
մեթոդաբանական պահանջներին և տեսական մտածողության ունակություններ զարգացնել ուսանողների
մոտ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
5.

ուսանողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ արդի տեսական սոցիոլոգիայի ակնառու ներկայացուցիչների
աշխատություններում արծածվող հիմնախնդիրների, դրանց լուծման տեսական սկզբունքների և
մեթոդաբանական մշակումների, սոցիոլոգիայում այդ մշակումների կիրառման հնարավորությունների
և սահմանափակումների վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6. տարբեր իրավիճակների վերլուծության միջոցով կզարգացնեն էմպիրիկ հետազոտությունների համար
անհրաժեշտ իրենց ունակությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7. օժտված կլինեն տեսական գիտելիքները պրակտիկորեն կիրառելու ունակությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. Այս դասընթացից հետո ուսանողները ձեռք կբերեն արդի տեսական սոցիոլոգիայի ակնառու
ներկայացուցիչների մեթոդաբանական հայեցակարգերը վերլուծելու, մեկնաբանելու և համեմատելու
եղանակների իմացություն:
Բ1. Սոցիոլոգիական ինֆորմացիայի բազմակողմանի վերլուծություն, համակարգում և ընդհանրացում:
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները և առաջ քաշել նորերը,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը կանցկացվի ինչպես ավանդական դասախոսությունների, այնպես էլ ուսուցման ակտիվ
մեթոդների /անհատական առաջադրանքներ, խմբային քննարկումներ և այլն/ միջոցով: Ուսանողներից
պահանջվում է կարդալ և վերլուծել արդի տեսական սոցիոլոգիայի դասականների բնագրերը, դրանց հիման
վրա զեկուցումներ պատրաստել և ակտիվ մասնակցել լսարանային բանավեճերին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ, հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված
ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. ,,Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ՛՛ դասընթացի առարկայական տիրույթը
Թեմա 2. Ի. Վալերշտայն. աշխարհ-համակարգ, կենտրոն-ծայրամաս:
Թեմա 3. Ու. Բեկ. ռիսկ, աշխատանք և տնտեսություն:
Թեմա 4. Պ. Բուրդյե. սոցիալական կապիտալ, մրցակցություն եւ պայքար, դասակարգ, էլիտա:
Թեմա 5. Մ. Ֆուկո. իշխանություն, սեքսուալություն:
Թեմա 6. Մ. Կաստելս. ցանցային հասարակություն, հանրություն, մասմեդիա:
Թեմա 7. Յ. Բոդրիյար. սպառողական հասարակություն, նշան և սիմուլյակր:
Թեմա 8. Յու. Հաբերմաս, կենսաշխարհ, պետություն, իրավունք, ժողովրդավարություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ֆուկո Մ., Հսկել և պատժել. բանտի ծնունդը, Եր., 2003
2. Ритцер Дж., Современные социологические теории, СПб., 2002
https://vk.com/doc161011539_437938378?hash=1a5ffe384df8d31679&dl=7579477b59c1253779
3. Валлерстайн И., Миросистемный анализ: введение, М., 2006 http://www.twirpx.com/file/1267439/
4. Кастельс М., Информационная эпоха, М.: Высшая школа экономики, 2000
5. /ՀՀ Ազգային գրադարան/
6. Habermas, J., “Theory of Communicative Action,” Vol. 1, Boston: Beacon Press, 1984.
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2. Միգրացիոն տեսություններ

4.4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դասախոսություն -2 ժամ, սեմինար – 2 ժամ

6. 1-ին՝գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել արդի միգրացիոն գործընթացների ծագումնաբանությունը, հիմնական
առանձահատկությունները, զարգացման համատեքստերն ու ուղղությունները:
 Ներկայացնել արդի միգրացիոն գործընթացների դերն ու նշանակությունը հասարակությունների,
վերջիններիս առանձին ոլորտների կենսագործունեության խնդրում, սոցիալական
հարաբերություններում:
 Ներկայացնել արդի միգրացիոն գործընթացների և հարակից խնդիրների ուսումնասիրությանն ու
վերլուծությանը միտված հայեցակարգերն ու տեսամեթոդաբանական մոտեցումենրը:
 Ներկայացնել արդի միգրացիոն գործընթաների և հարակից խնդիրների ուսումնասիրության ու
վերլուծությանը միտված էմպիրիկ, գործիքային մոտեցումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

Տեղյակ կլինի արդի միգրացիոն և փոխպայմանավորված գործընթացների ձևավորման,
զարգացման առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

2.

Կիմանա միգրացիոն և հարակից խնդիրների ուսումնասիրության և վերլուծության ուղղված
տեսամեթոդաբանական կառույցները:

3.

Կիմանա միգրացիոն և հարակից խնդիրների ուսումնասիրության ու վերլուծությանն ուղղված
էմպիրիկ հիմնական մոտեցումները:

4.

Տեղյակ կլինի միգրացիոն գործընթացների քանակական և որակական կողմերը ուղղակի և
անուղղակի բնութագրող ժողովրդագրական, տնտեսագիտական և այլ ինդիկատորների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

Կկարողանա օգտագործել, համադրել և վերլուծել միգրացիոն հոսքերը նկարագրող
վիճակագրական տվյալները և տեղեկությունները:

2.

Կկարողանա կիրառել միգրացիոն և հարակից խնդիրների ուսումնասիրությանն ու
վերլուծությանը միտված մեթոդաբանությունները, էմպիրիկ մոտեցումները:

3.

Կկարողանա կիրառել միգրացիոն գործընթացները բնութագրող որակական և քանակական
ուղղակի և անուղղակի ինդիկատորներ՝ նպատակ ունենալով կանխատեսել միգրացիոն հոսքերի
հետագա զարգացումները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա3. Կիրառել միգրացիոն գործընթացների ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը, պատրաստել
մասնագիտական հաշվետվություններ

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ6. Մասնակցել պետական միգրացիոն քաղաքականության գնահատմանը, խորհրդատվական
գործունեության իրականացմանը` միգրացիոն գործընթացների կառավարման, վերլուծության և առաջ եկող
հիմնախնդիրների լուծման հարցերում
Բ7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Բանավոր դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ` համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ինքնուրույն աշխատանք, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արդի միգրացիոն գործընթացների հիմնական առանձնահատկությունները, զարգացման միտումները:
2. Արդի միգրացիոն տեսություններ.
2.1 Նեոդասական տնտեսական տեսություններ
2.2 Գործոնային տեսություններ
2.3 Համակարգային տեսություններ
2.4 միգրացիոն հոսքերի ինքնավերարտադրման մեկնաբանության միտված մոտեցումներ. Ցիրկուլյար
միգրացիա
2.5 միգրացիայի ցանցային տեսություն
3. Իմիգրացիա և ընդունող հասարակություններ. Ինտեգրացիոն հիմնախնդիրներ, վերլուծական մոտեցումեր
4. Էմիգրացիա և առաքող հասարակություններ. Մեկնաբանական մոտեցումների կիրառական վերլուծություն
5. Անդրազգայնություն, անդրազգային միգրացիա, սփյուռք:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Charles Hirschman, Philip Kasinitz, Josh de Wind, The handbook of international migration: The American
Experience. Russel Sage Foundation, New York 1999
2. Stephen Castles, Hein de Haas, Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements
in the Modern World, The Guilford Press, 2013
3. Anthony M. Messina, The Migration Reader: Exploring Politics and Policy, Lynne Rienner Publishers,
2006.
4. Timothy J. Hatton, Jeffrey G. Williamson, The Age of Mass Migration, Oxford University Press, 1998.
5. Robin Cohen, The Cambridge Survey of World Migration, Cambridge University Press, 2010.
6. Caroline B. Brettell, James F. Hollifield, Migration Theory: Talking Across Discipline, Routledge, 2014.
7. Kay Deaux, To Be an Immigrant, Russel Sage Foundation, New York, 2006.
8. David Fitzgerald, A Nation of Emigrants: How Mexico Manages Its Migration, University of California

Press, 2009.
9. Eliezer Ben Rafael, Transnationalism: Diasporas and the advent of new (dis) order, Brill, 2009.
10. Nadje Al Ali, Khalid Koser, New Approaches t Migration? Transnational Communities and the
Transformation of Home, Routledge, 2004.
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2. Անվտանգության տեսություններ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. 1 ին՝ աշնանային կիսամյակ

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. Դասախոսություն - 2 ժամ, սեմինար - 2 ժամ
7 եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ ավանդական և ժամանակակից
անվտանգային տեսությունների մասին, որոնք մշակվել են տարբեր պատմական իրողությունների
ազդեցության արդյունքում և բնութագրում են գլոբալ և տարածաշրջանային հարաբերությունների
անվտանգային չափումները: Դասընթացի կենրտոնական խնդիրներից է ազգային անվտանգության
ձևակերպման և փոխակերպման գործընթացը հայեցակարգային տարբեր մոտեցումների ազդեցության ներքո,
ինչպես նաև անվտանգության ժամանակակից տեսությունների կողմից առաջարկվող տեսամեթոդական
մոտեցումների բազմազանությունն ու կիրառելիության հարցը` ՀՀ անվտանգային միջավայրի
առանձնահատկություններից ելնելով: Դասընթացը նպաստում է մագիստրանտների մոտ անվտանգային
հիմնախնդիրների համալիր վերլուծության մեթոդաբանության կիրառման կարողությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
4. Քննարկել ավանդական և ժամանակակից անվտանգային տեսությունները, բացատրել դրանց
ձևավորման քաղաքական պատճառները, դրանց հետ կապված պատմական իրողությունները:
5. Համեմատել ժամանակակից անվտանգային տեսությունների կիրառման առանձնահատկությունները
և դրսևորումները:
6. Համեմատել տարբեր երկրների ազգային անվտանգության ապահովման մոտեցումները:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
7. Կիրառել տեսական մոտեցումները ՀՀ ազգային անվտանգային միջավայրի
անվտանգային գերակայությունների ձևավորման և ապահովման նպատակով:

գնահատման,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
8. Աշխատել անհատապես և փոքր խմբերում, մշակել և ներկայացնել զեկույցներ, մասնակցել
քննարկումներին,
9. Մշակել և ներկայացնել վերլուծական աշխատանքներ, նախագծեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները,
Ա6. Իրականացնել անվտանգային հիմնախնդիրների մասնագիտական բնորոշում, վերլուծություն,
գնահատում ըստ ՀՀ անվտանգային գերակայությունների,
Ա8. Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների վերլուծություն և
գհանատում,
Ա9. Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթհայթում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում:

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

Բ1. Կազմակերպել և իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների
բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություններ,
Բ2. Իրականացնել ստացված արդյունքների ներդրման գործընթացի ծրագրավորումն ու կազմակերպումը,
Բ3. Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը,
Բ7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում:

Գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը,
Գ4. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
Գ5. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
5. աշխատանք փոքր խմբերում
6. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: 1. Անվտանգության դասական տեսությունները: 2. Անվտանգության ժամանակակից
տեսությունները: 3. Անվտանգության սեկտորալ բնութագրում: 4. Անվտանգության արդի մարտահրավերներ:
5. Անվտանգայնացում: 6. Տարածաշրջանի ժամանակակից սահմանումները անվտանգության ենթատեքստում:
Արդի տարածաշրջաններն ու դրանց առանձնահատկությունները: 7. Պետության մոբիլությունն ու
անվտանգության հիմնախնդիրները: 8. “Փափուկ” (Soft), “Կոշտ” (Hard) և «Խելացի» (Smart Power) ուժի
կիրառման հնարավորությունները և մեթոդները ժամանակակից անվտանգային մոտեցումներում: 9.
Տեղեկատվական անվտանգություն: 10. Մարդու անվտանգություն: 11. ՀՀ ազգային անվտանգության
գերակայություններ և ռազմավարական ուղենիշեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 Buzan, Barry and Hansen, Lene. 2009. The Evolution of International Security Studies. Cambridge: Cambridge
University Press
 Wendt, Alexander. 1999. Social Theory of International Politics. New York: Cambridge University Press.
 Hough, Shahin Malik, Andrew Moran, Bruce Pilbeam. 2015. International Security Studies: Theory and Practice.
London: Routledge, 508p.
 Security Studies: An introduction (by P. D. Williams, 2008). London: Routledge, 551p.
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2.Միգրացիոն քաղաքականություն

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 3 ECTS
կրեդիտ

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել արդի միգրացիոն գործընթացներով պայմանավորված հիմնախնդիրների,
մասնավորապես` քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտությունը: Կարգավորման մոտեցումների
հայեցակարգային, գաղափարաբանական հիմքերը, նպատակները:
 Ներկայացնել իմիգրացիայի և էմիգրացիայի երկրներին համապատասխան միգրացիոն
հիմնախնդիրների կարգավորմանը միտված քաղաքական մոտեցումների հայեցակարգային հիմքերը,
նպատակները:
 Ներկայացնել իմիգրացիայի և էմիգրացիայի երկրներին համապատասխան ինչպես նաև միգրացիոն
հիմնախնդիրների կարգավորմանը միտված վերազգային քաղաքական գործիքակազմը, այն է
միջազգային կոնվենցիաները, տարածաշրջանային, երկկողմանի, ներպետական
պայմանավորվածությունները, օրենքները, որոշումները, վերջիններիս իրավական, քաղաքական
կիրառական մեխանիզմները:
 Ներկայացնել միգրացիոն հիմնախնդիրների քաղաքական կարգավորմանը միտված հայաստանյան
փորձը, հայեցակարգային հիմքերը, օրենսդրական դաշտը, կիրառական մեխանիզմները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն


Նկարագրել արդի միգրացիոն հիմնախնդիրների և վերջիններիս քաղաքական կարգավորման
անհրաժեշտությունը, վերջինիս հայեցակարգային, գաղափարաբանական հիմքերը, նպատակները:



Նկարագրել իմիգրացիայի և էմիգրացիայի երկրներին համապատասխան միգրացիոն հիմնախնդիրների
կարգավորմանը միտված քաղաքական մոտեցումների հայեցակարգային հիմքերը, նպատակները:



Նկարագրել իմիգրացիայի և էմիգրացիայի երկրներին համապատասխան ինչպես նաև միգրացիոն
հիմնախնդիրների կարգավորմանը միտված վերազգային քաղաքական գործիքակազմը, այն է
միջազգային կոնվենցիաները, տարածաշրջանային, երկկողմանի, ներպետական
պայմանավորվածությունները, օրենքները, որոշումները, վերջիններիս իրավական, քաղաքական
կիրառական մեխանիզմները:



Նկարագրել Ներկայացնել միգրացիոն հիմնախնդիրների քաղաքական կարգավորմանը միտված
հայաստանյան փորձը, հայեցակարգային հիմքերը, օրենսդրական դաշտը, կիրառական մեխանիզմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ


Վերլուծել հայաստանյան միգրացիոն հիմնախնդիրների կարգավորմանը միտված հայեցակարգերի,
տարբեր մակարդակների իրավաքաղաքական գործիքակազմի կիրառականությունը:



Բացահայտել և քննադատել հայաստանյան միգրացիոն հիմնախնդիրների կարգավորմանը միտված
հայեցակարգերի, տարբեր մակարդակների իրավաքաղաքական գործիքակազմի բացերն ու
թերությունները:



Բացահայտել հայաստանյան միգրացիոն հիմնախնդիրների կարգավորմանը միտված հայեցակարգերի,
տարբեր մակարդակների իրավաքաղաքական գործիքակազմի համդրելիությունը առանձին միգրանտի,
ընտանիքի կենսական պլանների, սպասումների հետ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա3. Կիրառել միգրացիոն գործընթացների ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը, պատրաստել
մասնագիտական հաշվետվություններ

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ6. Մասնակցել պետական միգրացիոն քաղաքականության գնահատմանը, խորհրդատվական
գործունեության իրականացմանը` միգրացիոն գործընթացների կառավարման, վերլուծության և առաջ եկող
հիմնախնդիրների լուծման հարցերում
Բ7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
o Բանավոր դասախոսություններ
o

Ինտերակտիվ դասախոսություններ` վիզուալ միջոցների կիրառությամբ

o

Ուսանողական ելույթներ, քննարկումներ

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների
քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արդի միգրացիոն հիմնախնդիրները. Նախապատմությունների, ներկա իրավիճակի և հետագա
զարգացումների վերլուծություն:
2. Միգրացիոն և հարակից հիմնախնդիրները իմիգրացիայի երկրներում:
3. Իմիգրացիայի երկրների միգրացիոն հիմնախնդիրների քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտությունը.
հայեցակարգային, գաղափարաբանական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային հիմքերի
համեմատական վերլուծություն:
4. Միգրացիոն և հարակից հիմնախնդիրները էմիգրացիայի երկրներում:
5. Էմիգրացիայի երկրների միգրացիոն հիմնախնդիրների քաղաքական կարգավորման անհրաժեշտությունը.
հայեցակարգային, գաղափարաբանական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, մշակութային հիմքերի
համեմատական վերլուծություն:
6. Միգրացիոն հիմնախնդիրների կարգավորմանը միտված միջազգային կոնվենցիաների,
պայամանավորվածություների վերլուծություն:
7. Հայաստանի անդամակցումը միգրացիայի և հարակից խնդիրների կարգավորմանը միտված
կոնվենցիաների, միջազգային, տարածաշրջանային, բազմակողմ, երկկողմ համաձայնագրերում և
պայմանավորվածություններում. Հիմքերի և նպատակների վերլուծություն:
8. ՀՀ միգրացիոն քաղաքանության հայեցակարգերը և վերջիններս իրականացման ազգային ծրագրերը.
հիմքերի, նպատակների, իրականացվածության վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Stephen Castles, Hein de Haas, Mark J. Miller, The Age of Migration: International Population Movements in the
Modern World, The Guilford Press, 2013
2. Anthony M. Messina, The Migration Reader: Exploring Politics and Policy, Lynne Rienner Publishers, 2006.
3.

World migration report 2015. Migrants and cities: New partnership to manage mobility, International

Organization for Migration (IOM), 2015.
4.

World migration report 2013: Migrant well being and development. International Organization for Migration
(IOM), 2013.

5.

Towards a migration management strategy. Challenges for countries of origin. Prepared for the Council of Europe
By Stéphane de Tapia (Consultant) and the European Committee on Migration (CDMG), Strasbourg 2006.

6.

ԵՄ 27 Անդամ պետություններում օրինական ներգաղթի վերաբերյալ օրենքներ: ԵՄ 27 անդամ
պետություններում օրինական ներգաղթի վերաբերյալ օրենքների համեմատական ուսումնասիորություն
ներառյալ նորեկների համար յուրաքանչյուր անդամ պետությունում սահմանված պայմանների ու
ձևական պահանջների գնահատում, Միջազգային միգրացիոն իրավունք, No 29, Հատոր II, Միգրացիայի
միջազգային կազմակերպություն (ՄՄԿ), 2013

3.

7. Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության
հայեցակարգի իրականացման 2012-2016 թվականների գործողությունների ծրագիր:

1. 2202/Մ11

2. Միջազգային իրավունք և միջազգային կազմակերպություններ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 1-ին կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ

դասընթաց
8. Դասընթացի նպատակներն են.
- միջազգային անվտանգության և դրա դեմ ուղղված սպառնալիքների իրավաքաղաքական հիմքերի
քննարկումը
- միջազգային կազմակերպությունների և
միջազգային անվտանգության համակարգերի դերի
ուսումնասիրում` միջազգային իրավունքի համատեքստում
- գլոբալիզացիայի պայմաններում ներքին և արտաքին անվտանգություն հասկացությունների միջև
սահմանների փոփոխության, միջազգային անվտանգության սպառնալիքների վերանայման, միջազգային
կազմակերպությունների շրջանակում տարբեր անվտանգության համակարգերի ստեղծման /ՄԱԿ, ՆԱՏՕ, ԵՄ,
ԵԱՀԿ, ՀԱՊԿ և այլն/ և համաշխարհային հասարակական կազմակերպությունների, որպես “համաշխարհային
քաղաքացիական հասարակություն” դերի վերաբերյալ պատկերացումների ձևավորումը՝ համաշխարհային
իրավակարգի սահմանման և համաշխարհային կառավարման իրավաքաղաքական հիմքերի զարգացման
համատեքստում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. Քննարկել համաշխարհային կառավարման և իրավակարգի, միջազգային անվտանգության իրավունքի,
միջազգային իրավական պատասխանատվության և միջազգային իրավունքի այլ հարակից ենթաճյուղերի
հիմնահարցերը:
2. Համեմատել միջազգային հարաբերությունների զարգացումների և խնդիրների, ինչպես նաև միջազգային
հակամարտությունների լուծման միջազգային իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները և
դրսևորումները:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. Կիրառել տեսական մոտեցումները՝ միջազգային կազմակերպություններին և անվտանգային
համակարգերին ՀՀ մասնակցության շրջանակները և հեռանկարները ընկալելու և վերլուծելու նպատակով:

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. Աշխատել անհատապես փոքր խմբերում, մշակել և ներկայացնել զեկույցներ, մասնակցել քննարկումներին,

2. Մշակել և ներկայացնել միջազգային կազմակերպությունների գործառնման մոդելներ, վերլուծական
աշխատանքներ, միջազգային պայմանագրերի նախագծեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները,
Ա6. Իրականացնել անվտանգային հիմնախնդիրների մասնագիտական բնորոշում, վերլուծություն,
գնահատում՝ ըստ ՀՀ անվտանգային գերակայությունների,
Ա8. Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների վերլուծություն և գհանատում
Ա9. Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայտում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում:

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ2. Իրականացնել ստացված արդյունքների ներդրման գործընթացի ծրագրավորումն ու կազմակերպումը,
Բ7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանդում:

Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը,
Գ4. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
Գ5. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, էսսեներ
5. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն, Միջազգային իրավունքի հասկացությունը, Միջազգային իրավունքի աղբյուրները,
Միջազգային իրավունքի սուբյեկտները և հիմնական սկզբունքները, Միջազգային կազմակերպությունների
իրավունք, Միջազգային վեճերի խաղաղ կարգավորումը, Միջազգային անվտանգության իրավունք,
Միջազգային անվտանգության համակարգերը, Միջազգային անվտանգության հիմնական սպառնալիքները,
Միջազգային անվտանգության ապահովման միջոցները, Միջազգային մարդասիրական իրավունք,
Միջազգային քրեական իրավունք, Միջազգային իրավական պատասխանատվություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Վ. Քոչարյան, Միջազգային իրավունք, Երևան 2002
Karns and K. Mingst, International Organizations, The Politics and Processes of Global Governance (2nd edition,
2009)
Simon Chesterman, Thomas Franck and David Malone, Law and Practice of the United Nations, Documents and
Commentary (2008)

4.

Ed. by Robert J. Art, Kenneth N. Waltz, The Use of force, Military power and international politics (7th edition
2009)
Ed. by Hurst Hannum, Guide to international human rights practice, (4th edition, 2008)

5.
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2. Քաղաքացիական միջնորդության գործընթացն ու հմտությունները

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին վեճերի այլընտրանքային լուծման մոդելներին և միջազգային ու տեղական
փորձին,
 սովորեցնել կոնֆլիկտներում մասնագիտական միջնորդության գործընացի էությանն ու
առանձնահատկություններին վերաբերող մոտեցումներ և հարացույցներ,
 փոխանցել ուսանողներին կոնֆլիկտային տարբեր իրավիճակներում քաղաքացիական միջնորդության
վերաբերյալ տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
20.

կիրառել և տեղայնացնել մասնագիտական միջնորդության և վեճերի այլընտրանքային լուծման (ՎԱԼ)
այլ մեթոդներին վերաբերող միջազգային փորձն ու տեսական մոտեցումները, վերլուծել և մեկնաբանել
դրանք,

21.

վերլուծել միջնորդության ինստիտուտի էությունն ու գործող մոդելները, ձևաորման, կայացման և
զարգացման սոցիալ-մշակութային հիմքերը, վերլուծել առկա օրենսդրական դաշտը,

22.

տիպաբանել և տարբերակել միջոնորդական գործընթացի կառուցվածքային տարրերը,
առանձնահատկությունները, փուլերը,

23.

կատարել կոնֆլիկտային իրավիճակների տիպաբանություն, միջնորդության գործառույթների
պարզաբանում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
7.

տիրապետել մասնագիտական միջնորդության նախաձեռնման, կազմակերպման և վարման կարգին,
սկզբունքներին, միջնորդի կոնկրետ հմտություններին,

8.

օգտագործել քաղաքացիական միջնորդության մասնագիտական էթիկայի կանոններն ու ակտիվ լսելու
հմտությունները,

9.

կիրառել և տեղայնացնել հարցադրումների, ամփոփումների, վերաձևակերպումների և ցուցակագրման
տեխնիկաներն ու այլ հմտություններ :

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
7.

վերլուծել կոնկրետ դեպքեր և գտնել դրանցում կոնֆլիկտաբանի մասնագիտական միջամտության
հնարավորությունները,

8.

արդյունավետ հաղորդակցվել կոնֆլիկտի մասնակիցների հետ,

9.

ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել առկա գիտելիքները,

10.

գնահատել ընթացիկ կոնֆլիկտային գործընթացները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1.Վերլուծել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող կոնֆլիկտները, դուրս բերելու դրանց
ծագման պատճառները, զարգացման դինամիկան, մասնակիցներին
Ա2.Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները,
Ա7. Իրականացնել կոնֆլիկտային իրավիճակների մոդելավորում
Ա9. Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայտում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ4. Նպաստել սոցիալական տարբեր խմբերի միջև կոնֆլիկտների բացահայտմանն ու լուծմանը, սոցիալական
կոնֆլիկտների կանխատեսմանը և վերլուծությանը
Բ5. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում մասնագիտորեն վարել բանակցություններ

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
Գ6. Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2.դերային խաղեր
3.դեպքերի վերլուծություններ, այլ ինտերակտիվ մեթոդներ
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:հարցաշարի՝ 10 միավոր,
յուրաքանչյուր հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն.կոնֆլիկտաբանության տարրական հասկացություններ: Վեճերի լուծման այլընտրանքային
մեթոդները: Մասնագիտական միջնորդության ինստիտուտի էությունն ու մոդելները: Միջնորդական
գործընթացի կողմնորոշման փուլը: Միջնորդի հաղորդակցման հմտությունները: Միջնորդական գործընթացի
հիմնախնդիրների բացահայտման, կողմերի մոտեցումների հստակեցման փուլը: Միջնորդական գործընթացի
հիմնախնդիրների լուծման փուլը: Միջնորդական գործընթացի համաձայնագրի կազմման փուլը:

Միջնորդական գործընթացի առանձնահատկությունները` ամուսնալուծության, համայնքային, էթնիկ և
հանրային կառավարման վեճերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
21.

22.
23.
24.
25.

Մուրադյան Մ. “Քաղաքացիական միջնորդության գործընթացն ու հմտությունները” Երևան. Երևանի
համալսարանի հրատարակչություն, 2006 /առկա է ֆակուլտետի կոնֆլիկտաբանության կենտրոնի
գրադարանում/
Բաբլոյան Ա. Գ., Կոնֆլիկտների կարգավրումը և բանակցությունները, Երևան. Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, 2004 /առկա է ֆակուլտետի կոնֆլիկտաբանության կենտրոնի գրադարանում/
Ворожейкин И., Кибанов А., Захаров Д. «Конфликтология» М.: Инфра-М, 2002
Хасан Б. “Конструктивная психология конфликта” Санкт-Питербург: Питер, 2003
Fisher S., Abdi D.I., etc «Working With Conflict: Skills and Strategies for Action» London: Zed Books, 2000
/առկա է ֆակուլտետի կոնֆլիկտաբանության կենտրոնի գրադարանում/
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2. Կոնֆլիկտի տեսություններ

4. 2 ժամ/շաբ.

3.3 ECTS
կրեդիտ

5.դասախոսություն -2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ
դասընթաց
8.
Դասընթացի
նպատակն
է՝
ուսանողներին
ներկայացնել
արդի
կոնֆլիկտաբանական
ուսումնասիրությունների բովանդակությունը, կոնֆլիկտի տեսությունների հիմնական հեղինակներին,
տեսությունների գլխավոր սկզբունքները եւ մոտեցումները, բացատրել և ցուցադրել ծրագրի մասնակիցներին
կոնֆլիկտի տեսությունների կիրառման հնարավորություններն արդի հասարակական իրողությունների
մեկնաբանման և վերլուծության համար, քննարկել ժամանակակից կոնֆլիկտային գործընթացներում դրանց
ծագման, դինամիկայի ու կարգավորման մոտեցումները և այլն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մեկնաբանելու սոցիալական կոնֆլիկտների դերին եւ դրանց տարբեր կողմերին վերաբերող
տեսությունների էությունը,

2. քննարկելու կոնֆլիկտի տեսությունների որպես սոցիալական իրականությունը յուրովի մեկնաբանող
տեսությունների հիմնական մեթոդաբանական մոտեցումներն ու սկզբունքները,
3. մեկնաբանելու կոնֆլիկտի տեսությունները որպես հասարակական կյանքի ուսումնասիրման
տեսամեթոդաբանական հիմք:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու կոնֆլիկտի հիմնական տեսությունների և հայեցակարգերի մոտեցումները հասարակական
գործընթացների վերլուծության համար,
2. տեղայնացնելու կոնֆլիկտի տեսություններում կիրառվող բացատրական հնարքները,
3. մշակելու սեփական կոնֆլիկտային տեսահայեցակարգային մոտեցումները եւ իրականացնելու
կոնֆլիկտային իրավիճակների ախտորոշում եւ կանխատեսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից ( գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ եւ այլն),
2. ստեղծագործաբար կիրառելու եւ զարգացնելու առկա գիտելիքները
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Վերլուծել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող կոնֆլիկտները, դուրս բերելու դրանց
ծագման պատճառները, զարգացման դինամիկան, մասնակիցներին
Ա2 Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա7 Իրականացնել կոնֆլիկտային իրավիճակների մոդելավորում
Ա8 Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների վերլուծություն և գհանատում
Ա9 Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայտում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ4 Նպաստել սոցիալական տարբեր խմբերի միջև կոնֆլիկտների բացահայտմանն ու լուծմանը, սոցիալական
կոնֆլիկտների կանխատեսմանը և վերլուծությանը
Բ7 Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ ,
2. քննարկումներ,
3. աշխատանք փոքր խմբերում,
4. ռեֆերատներ, էսսեներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոնֆլիկտի տեսությունների տիպաբանության հիմնախնդիրը:Կոնֆլիկտի սոցիոլոգիական հայեցակարգը:
Կոնֆլիկտի հոգեբանական տեսություններ: Քաղաքական ռեալիզմը եւ քաղաքական իդեալիզմը որպես
կոնֆլիկտային հայեցակարգեր:
Հարաբերական զրկման տեսությունը: Մարդկային հիմնական
պահանջմունքների հայեցա-կարգը և կոնֆլիկտները: Կառուցվածքային բռնության տեսությունը: Կոնֆլիկտի
ուժգնացման և լուծման բացատրական մոդելներ և վերլուծական մոտեցումներ: Էթնիկ կոնֆլիկտների
տեսություններ: Գլոբալ և աշխարհաքաղաքական կոնֆլիկտների տեսություններ: Ժողովրդավարական
խաղաղության հայեցակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ramsbotham O., Woodhouse T., Miall H. Contemporary Conflict Resolution.Cambridge: Polity Press, 2012.
(տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
2. Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие / Под ред. проф. П.А.

Цыганкова. - М.: Альфа-М, 2004. (տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
Գալթունգ Յոհան,Խաղաղություն խաղաղ միջոցներով, Երեւան, Մարդկային զարգացման միջազգային
կենտրոն, 2005. (տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
4. Սողոմոնյան Մ. Միջազգային հարաբերությունների տեսություններ եւ վերլուծության մակարդակներ:
Երեւան: ԵՊՀ հրատարակչություն, 2014:( տրամադրվում է դասախոսի կողմից)

3.

5. Աստվածատուրով Ս.Վ. Կոնֆլիկտաբանություն բաժիններ / Քաղաքականություն եւ
քաղաքագիտություն.հարցեր եւ պատասխաններ:Պրակ Բ, Գ,Դ,Ե,Զ, Ը:Երեւան,Լինգվա, 2006-2011:
(տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
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2. Կոնֆլիկտների վերլուծություն, կառավարում և լուծում

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն -2 ժամ,
Գործնական -2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 ECTS
կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ներկայացնել տարբեր տիպի սոցիալական կոնֆլիկտների
վերլուծության հիմնական սկզբունքները եւ դրանց լուծմանն ուղղված մոտեցումները, բացատրել և ցուցադրել
ծրագրի մասնակիցներին կոնֆլիկտների վերլուծության կիրառման հնարավորություններն արդի
կոնֆլիկտների մեկնաբանման, վերլուծության եւ լուծման համար, քննարկել արդի հասարակական
գործընթացներում կոնֆլիկտի վերլուծական տարրերի առանձնահատկությունները
եւ կարգավորման
մեխանիզմները:
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. իրականացնել հասարակական կյանքում տարբեր տիպի սոցիալական կոնֆլիկտների
բազմակողմանի վերլուծություն,
2. մեկնաբանել տարաբնույթ կոնֆլիկտների ծագման, դինամիկայի եւ կարգավորման մեխանիզմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառելու կոնֆլիկտների հետազոտման արդյունավետ մեթոդներ,
2. մշակելու կոնֆլիկտալին գործընթացների եւ իրավիճակների առաջացման ու զարգացման օրինաչափությունների ախտորոշում եւ կանխատեսում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից ( գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ եւ այլն),
2. ստեղծագործաբար կիրառելու եւ զարգացնելու առկա գիտելիքները
14. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Վերլուծել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող կոնֆլիկտները, դուրս բերելու դրանց
ծագման պատճառները, զարգացման դինամիկան, մասնակիցներին
Ա2 Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա7 Իրականացնել կոնֆլիկտային իրավիճակների մոդելավորում
Ա8 Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների վերլուծություն և գհանատում
Ա9 Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայտում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ4 Նպաստել սոցիալական տարբեր խմբերի միջև կոնֆլիկտների բացահայտմանն ու լուծմանը, սոցիալական
կոնֆլիկտների կանխատեսմանը և վերլուծությանը
Բ7 Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. աշխատանք փոքր խմբերում
4. էսսեներ
5. դեպքի վերլուծություն
6. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կոնֆլիկտների
հետազոտման
տեսամեթոդաբանական
հայեցակարգեր:
Կոնֆլիկտի
սահմանման
հիմնախնդիրը: Կոնֆլիկտների վերլուծության մակարդակները: Կոնֆլիկտի կառուցվածքի վերլուծություն:
Կոնֆլիկտների աղբյուրների ու պատճառների վերլուծության
մոտեցումներ: Կոնֆլիկտների
հիմնահարցերը:Կոնֆլիկտը որպես սոցիալ-հոգեբանական գործընթացների ամբողջություն: Կոնֆլիկտի
զարգացման փուլերի ուսումնասիրման հիմնական մոտեցումները: Երրորդ կողմը և կոնֆլիկտի
կարգավորումը և լուծում: Միջամտություն և միջնորդական գործընթացներ: Բանակցություններ և
պրոբլեմալուծող մոտեցում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Mitchell, C.R. The Structure of International Conflict. – London: Mcmillan Press, 2012. (տրամադրվում է
դասախոսի կողմից)
2. Conflict Resolution: Integrating Theory and Practise. (D. Sandole and H.van der Welde(eds)) - London: Mcmillan
Press, 2010.
3. Глазл Фридрих. Конфликт-менеджмент: настольная книга руководителя и консультанта. - Калуга: Духовное
познание, 2003. (տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
4.Рубин Дж., Пруйт Д., Ким С.Х. Социальный конфликт:эскалация, тупик, разрешение. - М.: Олма-Пресс, 2002.
(տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
5.Կոնֆլիկտ. վերլուծությունից մինչեւ միջամտություն. Սանդրա Չելդերին, Դանիել Դրաքման եւ Լարիսա
Ֆաստ (խմբագիրներ), թարգմանություն անգլերենից. Երեւան, Հայաստանում ԱՄՆ Դեսպանություն, 2007:
(տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
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2. Անվտանգային և միգրացիոն հետազոտությունների
մեթոդաբանությունը

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2 ժամ սեմինար -2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին ներկայացնել անվտանգային և միգրացիոն հետազոտական հիմնախնդիրների
մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և սոցիալական անվտանգության հիմնախնդիրների
վերլուծության տարբեր մեթոդների կիրառման հնարավորությունները;


ծանոթացնել ուսանողներին անվտանգային և միգրացիոն հետազոտությունների իրականացման
հիմնական սկզբունքներին և հետազոտություններից ստացված տեղեկությունների կիրառությունների
հնարավորություններին;



ծանոթացնել անվտանգային և միգրացիոն հետազոտություններում ժամանակակից նոր մեթոդների
առանձնահատկություններին, մասնավորապես՝ դիսկուրս վերլուծության հիմնական ուղղություններին,
տեսակներին, տեխնոլոգիաներին և մեթոդական եղանակներին;
 ծանոթացնել ուսանողներին անվտանգային և միգրացիոն հետազոտությունների կանխատեսման
մեթոդաբանության կիրառման առանձնահատկություններին, ինչպես նաև ժամանակակից տեսական և
էմպիրիկ կանխատեսման հիմնական մեթոդներին, կանխատեսման կոմպլեքս համակարգերի
կազմակերպման հիմնական սկզբունքներին։
 ներկայացնել ուսանողներին անվտանգային և միգրացիոն հետազոտություններում սոցիալական
մոդելավորման
կիրառման
մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները,
դրանց
հնարավորությունները և սահմանափակումները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Կիմանա
1. ժամանակակից անվտանգային և միգրացիոն հետազոտություններում կիրառվող տեսամեթոդաբանական հիմքերը, տեսական և կիրառական միգրացիոն հետազոտությունների
մեթոդական ապահովման հիմնական հասկացությունները, անվտանգային և միգրացիոն
հետազոտություններում առավել կիրառվող վերլուծական մեթոդներն ու ռազմավարությունները;
2. դիսկուրս վերլուծության տեսա-մեթոդաբանական հիմքերը, կիրառվող մոդելները, հիմնական
ուղղությունները և իրականացման մոտեցումները;
3. անվտանգային և միգրացիոն հետազոտություններում սոցիական կանխատեսման կիրառման
հիմնական առանձնահատկությունները, մեթոդաբանական և մեթոդական հնարավորությունները և
սահմանափակումները,
անվտանգային և միգրացիոն հետազոտություններում կիրառվող
մոդելավորման հիմնական եղանակները;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ձեռք կբերի անվտանգային և միգրացիոն հետազոտությունների արդյունքների վերլուծական
հիմնական մեթոդների և մոտեցումների կիրառման հմտություններ;
2. կկարողանա իրականացնել սոցիալական անվտանգության և միգրացիայի հիմնախնդիրներին
վերաբերող տարբեր տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում և վերլուծություն, ինչպես նաև
ձևակերպել և ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները:
3. կկարողանա կիրառել դիսկուրս վերլուծությունը ինչպես եզակի, այնպես էլ համակցված մեթոդ
համալիր հետազոտություններում, վերլուծել սոցիալական անվտանգության և միգրացիայի հետ
կապված տարբեր սոցիալական հիմնախնդիրներ դիսկուրս վերլուծության եղանակների օգնությամբ;

4. կկարողանա կիրառել սոցիալական կանխատեսման հիմնական սկզբունքները անվտանգային և
միգրացիոն հետազոտություններում՝ ելնելով կոնկրետ պրոբլեմի առանձնահատկություններից և
հիմնավորել կոնկրետ մեթոդի ընտրությունը;
5. կկարողանա կիրառել սոցիալական անվտանգության և միգրացիայի
հիմնախնդիրների լուծման համար մոդելավորման մեթոդաբանություն:

հետ

կապված

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. ընդհանուր հետազոտական հարացույցի իմացություն;
2. սեփական գաղափարների ներկայացում և զարգացում հետազոտություններում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2․ Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել
մասնագիտական հիմնախնդիրները,
Ա6․ Իրականացնել անվտանգային հիմնախնդիրների մասնագիտական բնորոշում, վերլուծություն,
գնահատում ըստ ՀՀ անվտանգային գերակայությունների,
Ա8․ Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների վերլուծություն և
գհանատում,
Ա9․ Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայտում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում:

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1․ Կազմակերպել և իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա
հիմնախնդիրների բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություններ,
Բ2․ Իրականացնել ստացված արդյունքների ներդրման գործընթացի ծրագրավորումն ու
կազմակերպումը
Բ7․ Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1․ օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2․ վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3․ ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը,
Գ4․ արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
Գ5․ պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
Գ6․ պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ, մասնավորապես նյութի ներկայացման հետևյալ մեթոդների
օգնությամբ․բացատրական-տեսային /պրեզենտացիաների կիրառմամբ/, պրոբլեմային ներկայացում,
մասնակի-որոնողական /էվրիստիկ/;
2. Սեմինարներ, մասնավորապես հետևյալ տարատեսակների կիրառմամբ․ սփռված ստեղծագործական
բանավեճ, հետազոտական աշխատանք խմբերում, ռեֆերատային-զեկուցողական ներկայացում, հարցիպատասխանի ձևով։
3. Ուսուցողական պրոյեկտների պատրաստում։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
1. Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակումէ 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը
1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1․ Անվտանգային և միգրացիոն հետազոտությունների տեսա-մեթոդաբանական հիմքերը։ Թեմա
2․ Անվտանգային և միգրացիոն հետազոտություններում կիրառվող հիմնական մեթոդները։ Թեմա 3․
Դիսկուրս վերլուծության կիրառման հնարավորությունները սոցիալական անվտանգության և
միգրացիոն հիմնախնդիրների համատեքստում։ Թեմա 4․ Դիսկուրսի կառուցվածքը; դիսկուրսը և
Դիսկուրս վերլուծության գործաբանական-կոգնիտիվ,
սոցիալական անվտանգությունը։ Թեմա 5․
քննադատական, ինստիտուցիոնալ մոտեցումները և դրանց կիրառման առանձնահատկությունները։
Թեմա 6․ Դիսկուրս վերլուծության մոտեցում՝ որպես մշակութաբանական և կոնվերսացիոն
մոտեցումների միավորում, վերլուծական հնարավորություններ անվտանգային և միգրացիոն
հետազոտություններում։ Թեմա 7․ Կոնտենտ վերլուծության՝ որպես դիսկուրս վերլուծության
քանակական եղանակի իրականացման հիմքերը անվտանգության և միգրացիոն հիմնախնդիրների
համատեքստում։ Թեմա 8․ Անվտանգության հիմնախնդիրների և միգրացիոն գործընթացների
Թեմա
9․
կանխատեսման
նպատակով
հետազոտությունների
առանձնահատկությունները։
Սոցիալական կանխատեսման կողմնորոշմամբ հետազոտությունների ընթացակարգը: Թեմա 10․
Սոցիալական
կանխատեսման
հիմնական
մեթոդներ
անվտանգային
և
միգրացիոն
հետազոտություններում: Թեմա 11․ Կանխատեսման համակարգերի կազմակերպման մեթոդները
սոցիալական անվտանգության և միգրացիոն հիմնախնդիրների համատեքստում: Թեմա 12․
Սոցիալական մոդելավորման հիմնական առանձնահատկություններն անվտանգային և միգրացիոն
հետազոտություններում: Համակարգային վերլուծության հիմնակական սկզբունքները։ Թեմա 13․
Սոցիալական համակարգերի ուսումնասիրման կոգնիտիվ մոտեցումը։ Կառուցվածքային մոդելավորումը
սոցիալական անվտանգության հիմնախնդիրների համատեքստում։ Թեմա 14․ Սոցիալական
փոփոխությունների մոդելներ անվտանգային և միգրացիոն հիմնախնդիրների համատեքստում։ Թեմա
15․ Սոցիալական գործընթացների ձևային մոդելներ: Միգրացիոն գործընթացների մոդելավորման
հնարավորությունները։ Թեմա 16․ Տրենդային մոդելավորման մեթոդաբանությունը անվտանգության և
միգրացիոն հետազոտություններում: Թեմա 17․ Գործոնային մոդելավորման մեթոդաբանությունը
անվտանգության և միգրացիոն հետազոտություններում: Թեմա 18․ Էվրիստիկ մոդելավորման
մեթոդաբանությունը անվտանգության և միգրացիոն հետազոտություններում: Թեմա 19․ Հայաստանում
միգրացիոն իրավիճակի և սոցիալական անվտանգության ուսումնասիրությունների ընդհանուր
վերլուծություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Тичер С., Мейер М., Водак Р. Методы анализа текста и дискурса. М.: Гуманитарный центр, 2009.
/տրամադրվում է դասախոսի կողմից/
2. Самбуров Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и проектирование : курс лекций. Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010 /տրամադրվում է դասախոսի կողմից/
3. Филипс Л., Йоргенсен М. Дискурс-анализ. М.: Гуманитарный центр, 2008. /տրամադրվում է

դասախոսի կողմից/
4. Кравченко Н.С. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурсанализа // Научно-практическое пособие. - Луцьк: Волиньполіграф, 2012. – 251 с. /տրամադրվում է
դասախոսի կողմից/
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2. Միգրացիա, կոնֆլիկտ և ինտեգրացիա

4. 2 ժամ/շաբ.

3.
3
ECTS կրեդիտ
5. դասախոսություն - 2 ժամ.

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին ծանոթացնել միգրացիայի հետ կապված կոնֆլիկտներին, դրանց կանխարգելման և
լուծման եղանակներին և ինտեգրացվելու հնարավորություններին, միգրացիայի հիմնահարցերի
վերաբերյալ խորհրդատվական ծառայության տրամադրման կարողություններ զարգացնել ուսանողների
մոտ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ուսանողները ձեռք կբերեն գիտելիքներ միգրացիայի համատեքստում առաջացող կոնֆլիկտների
առանձնահատկությունների, դրանց պատճառների, կարգավորման մեթոդների, ինտեգրման եղանակների և
խոչընդոտների մասին, ինչպես նաև միգրանտներին անհրաժեշտ խորհրդատվական ծառայությունների
տրամադրման սկզբունքների և դրանց կիրառման եղանակների վերաբերյալ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
2. կզարգացնեն խորհրդատվական ծառայություն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործնական
հմտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
3. օժտված կլինեն տեսական գիտելիքները խորհրդատվությունների տրամադրման ժամանակ կիրառելու
ունակությամբ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Վերլուծել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող կոնֆլիկտները, դուրս բերելու դրանց
ծագման պատճառները, զարգացման դինամիկան, մասնակիցներին
Ա2 Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա5 Մասնակցել միգրացիայի բնագավառում պետական քաղաքականության մշակմանն ու իրագործմանը
Ա7 Իրականացնել կոնֆլիկտային իրավիճակների մոդելավորում
Ա9 Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայտում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. Կազմակերպել և իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների
բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություններ
Բ 2. Իրականացնել ստացված արդյունքների ներդրման գործընթացի ծրագրավորումն ու կազմակերպումը
Բ4 Նպաստել սոցիալական տարբեր խմբերի միջև կոնֆլիկտների բացահայտմանն ու լուծմանը, սոցիալական
կոնֆլիկտների կանխատեսմանը և վերլուծությանը
Բ6. Մասնակցել պետական միգրացիոն քաղաքականության գնահատմանը, խորհրդատվական
գործունեության իրականացմանը` միգրացիոն գործընթացների կառավարման, վերլուծության և առաջ եկող
հիմնախնդիրների լուծման հարցերում
Բ7 Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասընթացը կանցկացվի ինչպես ավանդական դասախոսությունների, այնպես էլ ուսուցման ինտերակտիվ
մեթոդների միջոցով: Ուսանողներից պահանջվում է կարդալ և վերլուծել հանձնարարված գրականությունը,
դրա հիման վրա զեկուցումներ պատրաստել և ակտիվ մասնակցել լսարանային քննարկումներին:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:հարցաշարի՝ 10 միավոր,
յուրաքանչյուր հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի առարկայական տիրույթը / 2 ժամ
Թեմա 2. Միգրացիա և առօրեականություն: “Կենսաշխարհ” հասկացության մեթոդաբանական
նշանակությունը միգրացիոն հետազոտություններում / 4 ժամ
Թեմա 3.
Միգրացիա և կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտի կառավարում / 4 ժամ
Թեմա 4. Միգրանտների սոցիալական բացառումն ու ենթադասումը: / 4 ժամ
Թեմա 5. Ինտեգրացիոն քաղաքականություն / 4 ժամ
Թեմա 6. Էթնիկական մոբիլիզացում և մուլտիկուլտուրալիզմ / 4 ժամ
Թեմա 7. Տրանսնացիոնալիզմ և Սփյուռք / 4 ժամ
Թեմա 8. Միգրացիա և անվտանգություն / 4 ժամ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թադևոսյան Ա., Միգրացիա և առօրեականություն. Ճանապարհորդություն մշակույթների և
պրակտիկաների սահմանագծին, Երևան 2014 (ՀՀ ԳԱԱ գրադարան)
2. Миграции на Кавказе, Кавказский институт СМИ, Ереван, 2003 (ԵՊՀ Միգրացիայի
ուսումնասիրությունների կենտրոն)
3. Berry W. John, Integration and multiculturalism: ways towards social solidarity, 2011( ԵՊՀ ՄՈւԿ)
4. Deaux K., To Be an Immigrant, Russell Sage Foundation, 2006 (ԵՊՀ ՄՈւԿ)
5. Georgie M., ,,Diaspora, Identity and Media’’, New York, 2006 (ԵՊՀ ՄՈւԿ)
6. Guild E., Security and migration in the 21st century, 2009 (ԵՊՀ ՄՈւԿ)
7. Tubergen F. V., Immigrant integration, a cross-national study, N.Y. 2006 (ԵՊՀ ՄՈւԿ)
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2. Միգրացիա և անվտանգություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել անվտանգային ուսումնասիրությունների շրջանակներում միգրացիոն խնդիրների
ուսումնասիրության առանձնահատկությունները:
 Ներկայացնել «միգրացիա-անվտանգություն» առանցքի ուսումնասիրության նշանակությունն ու
առանձնահատկությունները միգրացիոն և անվտանգային ուսումնասիրությունների ժամանակակից
տեսություններում:
 Ներկայացնել «միգրացիա-անվտանգություն» առանցքի դերն ու նշանակությունը ժամանակակից
պետությունների և հասարակությունների անվտանգության համատեքստում:



Ներկայացնել արդի միգրացիոն գործընթացների անվտանգային չափման դրսևորումներն ու
առանձնահատկությունները պետությունների միգրացիոն քաղաքականություններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
24. Տեղյակ կլինի արդի միգրացիոն գործընթացների անվտանգային չափման դրսևորումներից և դրանց
առանձնահատկություններից առանձին երկրներում:
25. Կիմանա «միգրացիա-անվտանգություն» առանցքի ուսումնասիրության և վերլուծության
տեսամեթոդաբանական կառույցները:
26. Տեղյակ կլինի միգրացիայի անվտանգայնացման էմպիրիկ նշանակությանը ժամանակակից
պետությունների ու հասարակությունների համար:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
27. Կկարողանա համադրել և վերլուծել միգրացիոն գործընթացների անվտանգային չափման դրսևորումները:
28. Կկարողանա միգրացիայի անվտանգային չափման ուսումնասիրության մեջ կիրառել միջառարկայական
հետազոտական մեթոդաբանություն:
29. Կկարողանա գնահատել միգրացիոն գործընթացների ազդեցությունը տարբեր պետությունների ու
հասարակությունների անվտանգության համատեքստում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա4. Իրականացնել կոնֆլիկտային և միգրացիոն գործընթացների կանխատեսում և մոդելավորում
Ա5. Մասնակցել միգրացիայի բնագավառում պետական քաղաքականության մշակմանն ու իրագործմանը
Ա6. Իրականացնել անվտանգային հիմնախնդիրների մասնագիտական բնորոշում, վերլուծություն,
գնահատում ըստ ՀՀ անվտանգային գերակայությունների
Ա9. Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայթում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ6. Մասնակցել պետական միգրացիոն քաղաքականության գնահատմանը, խորհրդատվական
գործունեության իրականացմանը` միգրացիոն գործընթացների կառավարման, վերլուծության և առաջ եկող
հիմնախնդիրների լուծման հարցերում
Բ7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Բանավոր դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ` համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ինքնուրույն աշխատանք, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:հարցաշարի՝ 10
միավոր, յուրաքանչյուր հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Միգրացիոն գործընթացների ուսումնասիրության հիմնական տեսություններ. դասական և ժամանակակից
մոտեցումներ
2. «Միգրացիա-անվտանգություն» առանցքի ուսումնասիրության հիմնական մոտեցումներ
2.1 Նեոռեալիստական մոտեցում
2.2 Ոլորտային անվտանգության տեսություն
2.3 «Անվտանգայնացման տեսություն». Կոպենհագենյան դպրոց
3. Միգրացիայի անվտանգային չափումն ընդունող հասարակությունների և պետությունների համար
4. Միգրացիայի անվտանգային չափումն առաքող հասարակությունների և պետությունների համար
5. Առանձին դեպքերի ուսումնասիրություններ (case study)` ԵՄ մի շարք երկրների և Հարավային Կովկասի
երկրների օրինակով
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Bigo, D., “Migration and security”, in “Controlling a new migration world”, edited by V. Guiraudon & C. Joppke,
Routledge, London and New Yorl, 2001.
2. Stephen Castles, Hein de Haas, Mark J. Miller, “The Age of Migration: International Population Movements in the
Modern World”, The Guilford Press, 2013
3. Bourbeau, P., “The securitization of migration: A study of movement and order”, Routledge, London, 2011.
4. Faist, T., “The migration-security nexus: International migration and security before and after 9/11”, Migration,
citizenship, ethnos, 2006.
5. Guild, E., “Security and migration in the 21st century”, Polity Press, Cambridge CB2 1UR, UK, 2009.
6. Huysmans, J., “The European Union and the securitization of migration”, Journal of Common Market Studies, Vol.
38, No.5, 2000.
7. Weaver, O., Buzan, B., Kelstrup, M., Lemaitre, P., “Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe”,
Pinter Publishers Ltd, London, 1993.
8. Alexeev, Mikhail, A., “Immigration Phobia and the Security Dilemma: Russia, Europe and the United States”,
Cambridge University Press, NY, 2006.
9. Geddes, A., “Immigration and the European Integration: Towards Fortress Europe?”, Manchester University Press,
2000.
10. Graham, D. & Poku, N., “Migration, Globalisation and Human Security”, Routledge, London & NY, 2000.
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2. Տարածաշրջանային կոնֆլիկտներ

4. 2 ժամ/շաբ.

3.3 ECTS
կրեդիտ

5. դասախոսություն -2 ժամ

6. 3–րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ
դասընթաց
Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել ուսանողներին ժամանակակից աշխարհի տարբեր
տարածաշրջաններում դրսեւորվող կոնֆլիկտների առաջացման պատճառներին, դրանց զարգացման
միտումների ու կարգավորման ուղիների ուսումնասիրման հիմնախնդիրներին, ցույց տալ դրանց
ազդեցությունն ինչպես տարածաշրջանների պետությունների, այնպես էլ միջազգային հարաբերությունների
համակարգի վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. մեկնաբանելու տարածաշրջանային կոնֆլիկտների ազդեցությունը առանձին պետությունների ու
միձազգային հարաբերությունների համակարգի վրա,

2. քննարկել տարածաշրջանային կոնֆլիկտների պատճառները, դրանց դինամիկան ու կարգավորման
եղանակները,

3. մեկնաբանելու տարբեր տարածաշրջաններում դրսևորվող կոնֆլիկտային
գործընթացների ու հարաբերությունների առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.կիրառել տարածաշրջանային կոնֆլիկտների հետազոտման գիտական մեթոդներ,
2.Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների վերլուծություն և
գհանատում,
3. համեմատել տարբեր տարաշծաշրջաններում ընթացող կոնֆլիկտալին գործընթացները եւ տեղայնացնել
տարածաշրջանային ու միջազգային հարաբերութոյւնների տեսություններում կիրառվող վերլուծական եւ
մեկնաբանական հնարքները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1.արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից ( գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ եւ այլն),
2. ստեղծագործաբար կիրառելու եւ զարգացնելու առկա գիտելիքները
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 Վերլուծել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող կոնֆլիկտները, դուրս բերելու դրանց
ծագման պատճառները, զարգացման դինամիկան, մասնակիցներին
Ա2 Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա7 Իրականացնել կոնֆլիկտային իրավիճակների մոդելավորում
Ա8 Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների վերլուծություն և գհանատում
Ա9 Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայտում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3 Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ4 Նպաստել սոցիալական տարբեր խմբերի միջև կոնֆլիկտների բացահայտմանն ու լուծմանը, սոցիալական
կոնֆլիկտների կանխատեսմանը և վերլուծությանը
Բ7 Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2 Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
Գ4 Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ5 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
Գ6 Պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. աշխատանք փոքր խմբերում
4. ռեֆերատներ, էսսեներ
5. դեպքի վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:հարցաշարի՝ 10 միավոր,
յուրաքանչյուր հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տարածաշրջանային և միջազգային կոնֆլիկտաբանության կայացման պատմությունն ու տեսությունը: Տարա-

ծաշրջանային կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից
հետո: Տարածաշրջանային կոնֆլիկտների առանձնահատկությունները Սառը պատերազմի ավարտից հետո:
Տարածաշրջանային կոնֆլիկտ. էությունը եւ տիպաբանությունը: Տարածաշրջանային և միջազգային
կոնֆլիկտների
զարգացման
գործընթացը:
Տարածաշրջանային
կոնֆլիկտների
կանխարգելման
ճանապարհները: Միջնորդությունը և դրա գործառույթները տարածա-շրջանային կոնֆլիկտների
կարգավորման գործում: Բանակցային գործընթացը եւ տարածաշրջանային կոնֆլիկտների կարգավորումը:
Միջազգային իրավունքի դերը տարածաշրջանային և միջազգային կոնֆլիկտների կարգավորման գործում:
Միջազգային կազմակերպությունների դերը տարածաշրջանային կոնֆլիկտների ու ճգնաժամերի
կարգավորման գործում: Տարածաշրջանային կոնֆլիկտները ժամանակակից գլոբալ զարգացման
պայմաններում:
Տարածաշրջանային
կոնֆլիկտները
հետխորհրդային
աշխարհաքաղաքական
տարածությունում: Կոնֆլիկտները Մերձավոր Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում: Կոնֆլիկտները
Կենտրոնական և Հարավ-Արևելյան Ասիայում: Կոնֆլիկտը Հյուսիսային Իռլանդիայում: Կոնֆլիկտները ցամաքային Եվրոպայում և ժամանակակից ֆեդերալիզմը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Sandole Dennis J .Peace and Security in the Post-Modern World: the OSCE and Conflict Resolution. – London:
Rouledge, 2009. .( տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
Mac Ginty R. No War, No Peace: The Rejuvenation of Stalled Peace Processes and Peace Accords. –Basinstoge:
Palgrave Macmillan, 2006. .( տրամադրվում է դասախոսի կողմից
Дериглазова Л.В. Конфликты в международных отношениях: Учебное пособие. - Томск: Изд-во Том.
ун-та, 2005. .( տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
Международные отношения: теории, конфликты, организации: Учебное пособие / Под ред. проф. П.А.
Цыганкова. - М.: Альфа-М, 2004. .( տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
Политическая конфликтология: работы российских и зарубежных авторов: Хрестоматия / Под ред. М.М.
Лебедевой, С.В. Устинкина, Д.М. Фельдмана. - М.: Н. Новгород, 2002. .( տրամադրվում է դասախոսի
կողմից )
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2. Ուժը միջազգային քաղաքականության մեջ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ներկայացնել և վերլուծության ենթարկել ռազմական ուժի դերակատարմամբ պայմանավորված
ազգային, միջազգային եւ գլոբալ անվտանգության համակարգերի ձևավորման և ռազմավարական
քաղաքականության մշակման հիմնախնդիրները համաշխարհային քաղաքականության
համատեքստում,
 քննության առնել միջազգային անվտանգություն հասկացության հիմքում ընկած տեսական և
պատմական գրականությունը`ընդգծելով ուժի կիրառման ազդեցությունն ազգային և միջազգային
անվտանգության միջավայրի ձևավորման և անվտագության քաղաքականության մշակման
գործընթացում,
 ուսումնասիրել ժամանակակից անվտանգության միջավայրը և արդի սպառնալիքներն ու
մարտահրավերները` ուշադրության արժանացնելով արտաքին և անվտանգության
քաղաքականության, դիվանագիտության, ռազմավարության, տեխնոլոգիաների մշակման,
միջուկային անվտանգության և պաշտպանական այլ հարցերի միջև ընկած
փոխշաղկապվածությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
30. Տեղյակ կլինի արդի միջազգային հարաբերությունների ներքին տրամաբանության և
օրինաչափությունների վերաբերյալ:
31. Կիմանա միջազգային քաղաքականության մեջ ուժի փոխակերպումների, դրանց վրա ազդող
գործոնների առանձնահատկությունների մասին:
32. Տեղյակ կլինի ուժի տեսակների, դրանց արդի կիրառման ձևաչափերի և սահմանափակումների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
33. Կկարողանա օգտագործել ստացված գիտելիքները` միջազգային անվտանգության և
հակամարտությունների վերլուծության ընթացքում,
34. Կկարողանա կիրառել միջազգային մոտեցումները` արդի տարածաշրջանային և ազգային
անվտանգային գերակայությունների գնահատման նպատակով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա4. Իրականացնել կոնֆլիկտային և միգրացիոն գործընթացների կանխատեսում և մոդելավորում
Ա6. Իրականացնել անվտանգային հիմնախնդիրների մասնագիտական բնորոշում, վերլուծություն,
գնահատում ըստ ՀՀ անվտանգային գերակայությունների
Ա9. Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայթում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
Գ5. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Բանավոր դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ` համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ինքնուրույն աշխատանք, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:հարցաշարի՝ 10 միավոր,
յուրաքանչյուր հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Անվտանգություն հասկացության սահմանումները.
2. Սառը պատերազմյան և հետսառըպատերազմյան ժամանակաշրջանի մոտեցումները և 21-րդ դարում
ընդգծվող անվտանգության միջավայրի ընկալումները
3. Անվտանգություն հասկացության սահմանումները. Սառը պատերազմյան և
հետսառըպատերազմյան ժամանակաշրջանի մոտեցումները և 21-րդ դարում ընդգծվող
անվտանգության միջավայրի ընկալումները
4. Ռազմական ուժի կիրառման գործառույթները /ավանդական և ոչ ավանդական/
5. Ազգային անվտանգության քազաքականության և ռազմավարության մշակումները
6. «Հակամարտությունների/պատերազմերի մակարդակ» անալիտիկ ձևաչափի կիրառմամբ ուժի
գործածման եղանակների և ռազմավարությունների ուսումնասիրություն անցյալի և ներկայիս
անվտանգության միջավայրում
7. Միջուկային տարհամոզման (deterrence), զանգվածային ոչնչացման զենքերի և սպառազինություննրի
տարածման մարտահրավերներն անվտանգության համատեքստում
8. Ուժի կրառման ավանդական եղանակները. Ավանդական /սովորական/ պատերազմներ
9. Ցածր ինտենսիվությամբ հակամարտություններ. էթնիկական հակամարտություններից մինչև զինված
խմբավորումներ և ահաբեկչություն
10. Միջազգային անվտանգության շարունակական մարտահրավերն ու ձևավորվող աշխարհակարգի
նոր տեսլականները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
 John Arquilla, David Ronfeldt, and Michele Zanini, “Networks, Netwar, and Information-Age Terrorism,” in
Russell Howard and Reid Sawyer, eds., Terrorism and Counterterrorism Understanding the New Security
Environment, Readings and Interpretations (New York: McGraw Hill, 2006).
 “Irregular Challenges, Military Intervention, and Counterinsurgency” in American National Security (Johns
Hopkins Univ. Press, 2008)
 “Conventional War” in American National Security (Johns Hopkins Univ. Press, 2008)
 Robert Jervis, “Cooperation Under the Security Dilemma,” in Robert Art and Kenneth Waltz, The Use of
Force, 7th ed. (Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2009)
 Joseph Nye, “Conflicts After the Cold War,” Washington Quarterly (Winter 1996), pp. 5-23.
 Barry Buzan, “People, States, and Fear: The National Security Problem in the Third World,” in Edward Azar
and Ching-in Moon, National Security in the Third World (London: Elgar Publishing, 1988)
 G. John Ikenberry, “America’s Imperial Ambition,” in Robert Art and Kenneth Waltz, ed., The Use of Force,

6th ed. (New York: Rowman and Littlefield, 2003)
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2. Տեղեկատվական անվտանգություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7.առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել արդի մոտեցումները տեղեկատվական անվտանգության վերաբերյալ։
 Ներկայացնել տարբեր երկների օրինակների հիման վրա տեղեկատվական անվտանգության
վերաբերյալ մոտեցումների տարբերությունը:
 Ներկայացնել տեղեկատվական անվտնգության վերաբերյալ մոտեցումների պատմական
փոփոխությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տեղյակ կլինի արդի մոտեցումներին տեղեկատվական անվտանգության վերաբերյալ:
2. Կիմանա տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրները:
3. Կիմանա մտեեկատվական անվտանգության եւ կիբերանվտանգության վերաբերյալ տարբեր մոտեցումների
մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կկարողանա տարբերակել պետությունների մոտեցումները տեղեկատվական անվտանգության հարցերի
վերաբերյալ:
5. Կկարողանա կիրառել տեղեկատվական անվտանգությանը վերաբերող խնդիրների ուսումնասիրությանն ու
վերլուծությանը միտված մեթոդաբանությունները, էմպիրիկ մոտեցումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա3. Կիրառել տեղեկատվական անվտանգությանը վերաբերող ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը,
պատրաստել մասնագիտական հաշվետվություններ
Ա6. Իրականացնել անվտանգային հիմնախնդիրների մասնագիտական բնորոշում, վերլուծություն, գնահատում
ըստ ՀՀ անվտանգային գերակայությունների

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. Իրականացնել հասարակական եւ պետական կյանքի տարբեր ոլորտներում տեղեկատվական
անվտանգությունից բխող առկա հիմնախնդիրների բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված վերլուծական
հետազոտություններ
Բ2. Իրականացնել ստացված արդյունքների ներդրման գործընթացի ծրագրավորումն ու կազմակերպումը
Բ3. Մասնակցել պետական տեղեկատվական անվտանգության վերաբերող քաղաքականության գնահատմանը,
խորհրդատվական գործունեության իրականացմանը

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները

Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Բանավոր դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ` համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ինքնուրույն աշխատանք, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:հարցաշարի՝ 10 միավոր,
յուրաքանչյուր հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արդի մոտեցումներ տեղեկատվական անվտանգության վերաբերյալ:
2. Արդի տեղեկատվական անվտանգության հիմնահարցեր.
2.1 Կիբերանվտանգություն
2.2 Քարոզչություն եւ հակաքարոզչություն
2.3 Մեդիաների դերը տեղեկատվական անվտանգության հարցերում
3. Տեղեկատվական անվտանգության տեսանկյունից խոցելի ենթակառուցվածքները
4. Տեղեկատվական եւ ազգային անվտանգություն․ հիմնական խնդիրները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սամվել Մարտիրոսյան․ Անձնական կիբերանվտանգության ձեռնարկ: Ե., Նորավանք, 2015
2. Իդեոլոգեմները ՀՀ տեղեկատվական տարածքում: Ե., Նորավանք, 2013
3. Dhillon, G., Principles of Information Systems Security: text and cases. John Wiley & Sons, 2007.
4. Георгий Почепцов, Информационные войны. Новый инструмент политики . М., Алгоритм, 2015
5. Արմեն Ղալեչյան. Տեղեկատվական պայքարը ռազմական ոլորտում: Ե.,Նորավանք, 2016
6. Էդուարդ Ա. Ղազարյան. Տեղեկատվական անվտանգության անգլերեն – ռուսերեն – հայերեն
հանրագիտական բառարան: Ե., Նորավանք, 2016
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2. Սփյուռքի հետազոտություններ

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ
դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել սփյուռքի սահմանումները, տեսակները:
 Ներկայացնել սփյուռքի ձևավորման մեխանիզմները, ցույց տալ սփյուռքի առանձնահատկությունները
միգրացիոն գործընթացներում:
 Քննարկել հայկական սփյուռքի ձևավորման պատմությունը, կառուցվածքը, արդի գործառույթները և
խնդիրները:
 Ներկայացնել հայկական սփյուռքի առանձնահատկությունները` այլ ազգերի սփյուռքի
հատկանիշների հետ համեմատության մեջ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Տեղյակ կլինի սփյուռքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ` միգրացիոն գործընթացների
համատեքստում:
2. Կիմանա սփյուռքի ձևավորման մեխանիզմները:

3. Կիմանա հայկական սփյուռքի ձևավորման պատմությունը, կառուցվածքը, արդի գործառույթները և
խնդիրները:
4. Կիմանա հայկական սփյուռքի առանձնահատկությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. Կկարողանա օգտագործել, համադրել և վերլուծել ստացված գիտելիքները մասնագիտական
գործունեության մեջ:
2. Կկարողանա տիպաբանել և բնորոշել սփյուռքի և, մասնավորապես, հայկական սփյուռքի
ինստիտուցիոնալ կառուցվածքները:
3. Կկարողանա համեմատել հայկական և այլ ազգերի հիմքով ձևավորված սփյուռքը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա3. Կիրառել միգրացիոն գործընթացների ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը, պատրաստել
մասնագիտական հաշվետվություններ

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ6. Մասնակցել պետական միգրացիոն քաղաքականության գնահատմանը, խորհրդատվական
գործունեության իրականացմանը` միգրացիոն գործընթացների կառավարման, վերլուծության և առաջ եկող
հիմնախնդիրների լուծման հարցերում
Բ7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Բանավոր դասախոսություններ
2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ` համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ինքնուրույն աշխատանք, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:հարցաշարի՝ 10
միավոր, յուրաքանչյուր հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սփյուռք. տերմինի կիրառության և երևույթի մեկնաբանության փոփոխությունները ժամանակի
ընթացքում:
2. Սփյուռքի տեսակաբանություն: Սփյուռք, վերազգային տարածություններ և համայնքներ:
3. Սփյուռքին հատուկ նարատիվներ/պատումներ. վերադարձի միֆը և դրա ժառանգումը:
4. Միջսերնդային խնդիրներ սփյուռքի համատեքստում:
5. Սփյուռք, հեռահար ազգայանականություն և քաղաքական մոբիլիզացիա:
6. Սփյուռք և էթնիկ սկզբունքի վրա հիմնված վերսահմանային ազգայնականություն:
7. Հայրենիքի քաղաքականությունը սփյուռքում:
8. Սփյուռքը որպես քաղաքականության դերակատար և լոբբինգ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Theorizing diaspora: a reader (edited by Jana Evans Braziel and Anita Mannur). Malden, MA: Blackwell Pub., 2003,
345p.
Nicholas Van Hear. New diasporas: the mass exodus, dispersal and regrouping of migrant communities. London, UK: UCL
Press Limited, 1998, 298p.
Sallie Westwood and Annie Phizacklea. Trans-nationalism and the politics of belonging. London; New York:
Routledge, 2000, 183p.
Assaf Razin and Bernard Schwartz. Migration states and welfare states: why is America different from Europe? New York,
NY : Palgrave Macmillan, 2014.
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2. Խաղաղության հետազոտություններ և առաքելություններ

4. 4 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ

5.դասախոսություն- 2 ժամ,
Գործնական - 2 ժամ
7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակներն են.
- ուսումնասիրել խաղաղություն հասկացության հիմնական մոտեցումները և գաղափարները,
- ուսումնասիրել խաղաղության հետազոտությունների միջազգային պրակտիկան և խաղաղության ժամանակակից տեսությունները
- քննարկել պատերազմի, խաղաղության և աշխարհակարգի փոխազդեցությունը սոցիալ-քաղաքական
զարգացումների համատեքստում
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. Քննարկել խաղաղություն հասկացության առանձնահատկությունները
2. Համեմատել խաղաղության մեկնաբանման տարբեր մոտեցումները
3. Բացատրել խաղաղության, կոնֆլիկտի և բռնության էությունը, տարբերություններն ու
առանձնահատկությունները

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1. Կիրառել կոնֆլիկտների լուծման տեսական առաջարկությունները ներհասարակական, ներպետական և
միջազգային խաղաղության հաստատման մոդելների մշակման հարցերում

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. Հանդես գալ և աշխատել որպես խաղաղության արժեքների ողջամիտ տարածման և մեկնաբանման համար
պատասխանատու մասնագետ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1. Վերլուծել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող կոնֆլիկտները, դուրս բերելու դրանց
ծագման պատճառները, զարգացման դինամիկան, մասնակիցներին
Ա7. Իրականացնել կոնֆլիկտային իրավիճակների մոդելավորում
Ա8. Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների վերլուծություն և գհանատում

Բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. Կազմակերպել և իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների
բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություններ
Բ4. Կազմակերպել և իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների
բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություններ

Գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ

Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը,
Գ4. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
Գ5. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, էսսեներ
5. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խաղաղություն և բռնություն: Խաղաղություն և կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտի լուծում և խաղաղության հաստատում:
Խաղաղություն և պատերազմ: Խաղաղության ուսումնասիրության միջ-դիսցիպլիար տեսություններ:
Միջազգային քաղաքականություն և միջ-ազգային իրավունք: Հումանիտար ռազմական միջամտություն:
Ղարաբաղյան հակամարտության փոխակերպում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Գալթունգ, Յ., Խաղաղություն խաղաղ միջոցներով. ՄԶՄԿ, Երևան 2005
Չելդելին, Ն., և մյուսներ, Կոնֆլիկտ, Երևան , 2007
Վ. Քոչարյան, Միջազգային իրավունք, Երևան 2002
Karns and K. Mingst, International Organizations, The Politics and Processes of Global Governance (2nd
edition, 2009)
Larry Diamond, The spirit of democracy, The struggle to build free societies throughout the world, (2008)
Peter Mandeville, Global Political Islam, (2007)
Ed. by Jacob Berkovitch, Studies in International mediation, (2002)
Ashraf Ghani, Clare Lockhart, Fixing failed states, A framework for rebuilding a fractured world (2009)
Samuel P. Huntington, The Clash of civilizations and the remarking of world order, (1996)
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2. Միջազգային բանակցություններ

4. 2 ժամ/շաբ.

3. 6 ECTS
կրեդիտ
5. դասախոսություն – 2 ժամ, սեմինար - 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթացնել ուսանողներին միջազգային կոնֆլիկտների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ
հիմնական տեսություններին,
 ապահովել պատկերացում բանակցությունների կառուցվածքի, տիպերի, ընթացակարգի,
գործառույթների, և միջնորդության մասին,
 սովորեցնել միջազգային բանակցությունների վարման կանոններն ու էթիկական սկզբունքները,
հնարավոր համաձայնությունների/ ելքերի բազմության վերաբերյալ մոտեցումները՝ միջազգային
բանակցություններում կոնֆլիկտաբանական մասնագիտական միջամտության համատեքստում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
35.

կիրառել և տեղայնացնել միջազգային բանակցությունների և կոնֆլիկտների տեսական մոտեցումները,

36.

վերլուծել միջազգային բանակցությունների և բանակցային գործընթացի կառուցվածքը,
առանձնահատկությունները, փուլերը,

37.

կատարել բանակցային իրավիճակների տիպաբանություն, գործառույթների պարզաբանում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
10.

տիրապետել միջմշակութային բանակցությունների վարման հմտություններին և արարողակարգի
սկզբունքներին,

11.

վերլուծել միջազգային կոնֆլիտի կողմերի բանակցային ռազմավարությունների ու
մարտավարությունների էությունը, բանակցային տարածության և BATNA-ի առկայության և
հարաբերակցման հարցերը,

12.

կազմակերպել և վարել բանակցություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
11.

վերլուծել կոնկրետ դեպքեր և գտնել դրանցում կոնֆլիկտաբանի մասնագիտական միջամտության
հնարավորությունները,

12.

արդյունավետ հաղորդակցվել միջմշակութային միջավայրում,

13.

ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել առկա գիտելիքները

14.

գնահատել ընթացիկ կոնֆլիկտային գործընթացները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1.Վերլուծել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում դրսևորվող կոնֆլիկտները, դուրս բերելու դրանց
ծագման պատճառները, զարգացման դինամիկան, մասնակիցներին
Ա2.Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա8. Իրականացնել գլոբալ, տարածաշրջանային և ներպետական կոնֆլիկտների վերլուծություն և գհանատում
Ա9. Իրականացնել մասնագիտական տեղեկատվության հայթայտում, վերլուծություն, համակարգում և
ընդհանրացում

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1. Կազմակերպել և իրականացնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում առկա հիմնախնդիրների
բացահայտմանն ու լուծմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություններ
Բ5. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում մասնագիտորեն վարել բանակցություններ
Բ 6. Մասնակցել պետական միգրացիոն քաղաքականության գնահատմանը, խորհրդատվական
գործունեության իրականացմանը` միգրացիոն գործընթացների կառավարման, վերլուծության և առաջ եկող
հիմնախնդիրների լուծման հարցերում
Բ 7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ2. Վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3 Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2.դերային խաղեր
3.դեպքերի վերլուծություններ, այլ ինտերակտիվ մեթոդներ
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն. միջազգային կոնֆլիկտների կարգավորման գործընթացը: Բանակցային գործընթացի էությունը:
Բանակցային տարածություն և բանակցային համաձայնություններ: Կողմերի բանակցային
ռազմավարությունները: Նախաբանակցություններ և կողմերի հասունություն: Մշակույթ և բանակցություններ:
Միջնորդությունը կոնֆլիկտային իրավիճակներում: Պրոբլեմալուծող մոտեցումը բանակցություններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Բաբլոյան Ա. Գ., Կոնֆլիկտների կարգավրումը և բանակցությունները, Երևան. Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, 2004 /առկա է ֆակուլտետի կոնֆլիկտաբանության կենտրոնի գրադարանում/
Գալթունգ Յո., Խաղաություն խաղաղ միջոցներով: Խաղաղ և հակամարտ զարգացում և քաղաքակրթ.,
Եր.: Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն, 2005
Fisher S., Abdi D.I., etc «Working With Conflict: Skills and Strategies for Action» London: Zed Books, 2000
Фишер Р., Юри У., Паттон Б. Переговоры без поражения. Гарвардский метод;, 2006 /հասանելի է Ազգային

գրադարանում/

1. 2202/Մ15

2. Միջին մակարդակի տեսություններ

4. 4. ժամ/շաբ.

5. դասախոսություն - 2 ժամ
սեմինար - 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

3. 6 ECTS
կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 Ներկայացնել միջին մակարդակի տեսությունների տեղը և դերը սոցիոլոգիական գիտելիքում:
 Ներկայացնել միգրացիայի և անվտանգության ուսումնասիրությունների առանձնահատկությունները
միջին մակարդակի սոցիոլոգիական տեսությունների համատեքստում:
 Քննարկել արդի մասնագիտական հետազոտությունների առանձնահատկությունները:
 Ներկայացնել միջին մակարդակի տեսությունների զարգացման արդի միտումները և կիրառման
հնարավորությունները մասնագիտական հետազոտություններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. Միջին մակարդակի տեսությունների տեղի և դերի մասին սոցիոլոգիական գիտելիքում:
2. Կիմանա այդ տեսությունների զարգացման պատմությունն ու դրա հիմնական գործոնները:
3. Կիմանա այդ տեսությունների առանձնահատկությունները անվտանգային և միգրացիոն
հետազոտություններում:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. Կկարողանա օգտագործել, համադրել և վերլուծել ստացված գիտելիքները մասնագիտական
գործունեության մեջ:
5. Կկարողանա տիպաբանել և բնորոշել մասնագիտական հիմնախնդիրները:
6. Կկարողանա համեմատել քննարկվող տեսությունների կողմից առաջարկվող մոտեցումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա2. Տեսական և կիրառական գիտելիքների համադրման միջոցով ուսումնասիրել և լուծել մասնագիտական
հիմնախնդիրները
Ա3. Կիրառել միգրացիոն գործընթացների ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը, պատրաստել
մասնագիտական հաշվետվություններ

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ3. Մասնակցել մասնագիտական գործունեություն իրականացնող կոլեկտիվների աշխատանքի
ծրագրավորմանն ու կազմակերպմանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների կարգավորմանն ու լուծմանը
Բ6. Մասնակցել պետական միգրացիոն քաղաքականության գնահատմանը, խորհրդատվական
գործունեության իրականացմանը` միգրացիոն գործընթացների կառավարման, վերլուծության և առաջ եկող
հիմնախնդիրների լուծման հարցերում
Բ7. Իրականացնել համապատասխան առարկաների դասավանսում

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ3. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, մշակել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Բանավոր դասախոսություններ

2. Ինտերակտիվ դասախոսություններ` համապատասխան միջոցների կիրառությամբ
3. Ուսանողական ինքնուրույն աշխատանք, քննարկումներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Միջին մակարդակի սոցիոլոգիական տեսությունների ձևավորման տեսամեթոդական նախապայմանները:
Միջին մակարդակի սոցիոլոգիական տեսությունների տիպաբանությունը, օբյեկտն ու առարկան: Միջին
մակարդակի սոցիոլոգիական տեսությունների մեթոդաբանական մոտեցումները: Միգրացիայի սոցիոլոգիան`
որպես միջին մակարդակի սոցիոլոգիական տեսություն: Անվտանգության սոցիոլոգիան` ժամանակակից
անվտանգային հետազոտություններում: Սոցիալական անվտանգության օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Юдина Т. Н. Социология миграции. М.: Академпроект, 2006, 272 с.
2. Кравченко С. А. Социология риска и безопасности. М.: Юрайт, 2016, 302с.
3. Безопасность жизнедеятельности (под ред. Михайлова Л. А.). СпБ.: Изд-во Питер, 2008, 461 с.
4. Кузнецов В. Н. Социология безопасности. М.: Университет, 2009, 422с.

5. «ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1.Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում041301.27.7

թվանիշը

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է
4. Շնորհվող որակավորումը

կառավարման մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2017/2018

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7.Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ընդունելությունը կատարվում է ըստ սահմանված կարգի` Երևանի պետական համալսարանի առկա
ուսուցմամբ մագիստրատուրայի 2017/2018 ուսումնական տարվա ընդունելության կանոնակարգին
համապատասխան: Նույն մասնագիտության շրջանակներում ընդունելությունն անցկացվում է
առանց քննությունների, իսկ հարակից մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են
համապատասխան մասնագիտության բակալավրի ավարտական ամփոփիչ քննությունը:

9. Ծրագրի նպատակները
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում” մագիստրոսական ծրագրի նպատակներն են.
1. մասնագիտական, սոցիալական, տեղեկատվական, հաղորդակցական, արժեքային, ճանաչողական,
համամշակութային և միջմշակութային իրավասությունների ձևավորում;
2. խորացված մասնագիտական պատրաստում` մարդկային ռեսուրսների կառավարման
բնագավառում
կազմակերպական,
կառավարչական,
վերլուծական,
խորհրդատվական,
գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական արհեստավարժ գործունեությանը;
3. բարձրակարգ և բազմապրոֆիլ մասնագետների պատրաստում կազմակերպությունների
նորարարական կառավարման, կադրային քաղաքականության և պլանավորման, աշխատակազմի
ձևավորման և գնահատման, մարդկային ռեսուրսների ուսուցման և զարգացման, կարիերայի և
իրավասությունների
կառավարման
և
համալիր
կազմակերպական
աղտորոշման
բնագավառներում:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. պատկերացնել

մարդկային

ռեսուրսների

կառավարման

իբրև

միջառարկայական

ուսումնասիրությունների բնագավառի գիտական հենքը կազմող` հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական, կառավարման, սոցիալհոգեբանական, կոնֆլիկտաբանական, հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
2. տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման, կազմակերպական վարքի,
խմբային դինամիկայի, թիմակազմավորման և թիմային կառավարման, ներկազմակերպական
հաղորդակցությունների
և
կառավարչական
որոշումների
ընդունման
համակարգերի
ուսումնասիրման մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները;
3. մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, ռազմավարական
կադրային պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման,
ուսուցման, գնահատման և զարգացման օրինաչափությունները;
4. ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում սոցիոլոգիական, գնահատողական,
հոգեբանական հետազոտությունների և աշխատակազմի աուդիտի ժամանակակից մեթոդները և
տեխնիկաները;
5. բացատրել արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման, կորպորատիվ մշակույթի,
կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշման և կառավարման հայեցակարգային
հիմքերը և կիրառական մոդելները;
6. գիտակցել ՀՀ աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման և սոցիալական
ապահովության գործող իրավական հիմքերը, աշխատանքային հարաբերությունների և գործարար
հաղորդակցությունների էթիկական նորմերը և էթիկետը;
7. ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծրագրային փաթեթները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.

նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և
մասնագիտական միջամտության ծրագրեր;

2.

մշակել, իրականացնել և գնահատել կադրային ներուժի զարգացման, ստեղծագործականության
կառավարման
նորարարական
ծրագրեր,
կազմակերպական
գիտելիքի
կառավարման
կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ռազմավարություններ, կարիերայի, իրավասությունների և
պրոֆեսիոնալ մոբիլության կառավարման ծրագրեր;

3.

իրականացնել աշխատակազմի որակական և քանակական բնութագրիչների և կատարողականի
արդյունավետության մոնիտորինգ և գնահատում, կազմակերպության կարիքների գնահատում,
մարդկային ռեսուրսների զարգացման և ուսուցման ծրագրերի կառավարում, աշխատակազմի,
աշխատավարձերի և փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կառավարում;

4.

մշակել ռեկրուտինգի ռազմավարություններ, մեթոդներ և գնահատման չափանիշներ,
կազմակերպության նպատակներին և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան`
իրականացնել աշխատատեղերի պրոֆիլների կազմման, տարածման, հավաքագրման
աշխատանքներ, դիմորդների սքրինինգ, հարցազրույցների վարում, անհատական և կոլեկտիվ
աշխատանքային պայմանագրերի կազմման աշխատանքներ;

5.

աջակցել
կազմակերպություններում
արդյունավետ
աշխատանքային
հաղորդակցման
ապահովմանը, կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը, կազմակերպական
կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և կառավարմանը;
6. իրականացնել կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային փորձաքննություն,
մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և նորմերի մշակում, վարձավճարների
մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման ռազմավարական պլանավորում, աշխատանքի
վարձատրությունների, արտոնությունների, փոխհատուցումների և խրախուսումների ճկուն
համակարգերի մշակում և կառավարում;
իրականացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգչային գործավարություն:

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1.
2.
3.

4.

վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ;
իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Գնահատման ձևերը
Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական կառուցամասի դասընթացները (բացառությամբ երկու
ընդհանուր դասընթացների` “Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտության ոլորտում”,
“Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ”, ինչպես նաև “Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրներ” մասնագիտական դասընթացի, որոնց գնահատման ձևը ստուգարքային է), եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են:
Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացները քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ
քննության հետ մեկտեղ նախատեսում են 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։ Ոուսումնական
մոդուլից ուսանողի ստացած արդյունարար միավորը ձևավորվում է գրավոր ընթացիկ քննության,
բանավոր ընթացիկ քննության և բանավոր եզրափակիչ քնության հանրագումարային գնահատականի
հիման վրա:
Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկան, գնահատվում է ստուգարքի
ձևով: Մագիստրոսական ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով:
13. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«“Մարդկային ռեսուրսների կառավարում” մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտը կարող է
մասնագիտորեն մասնակցել ա) պետական և մունիցիպալ համակարգում, բ) կազմակերպաիրավական
տարբեր ձևերի և ոլորտների
կազմակերպությունների համապատասխան բաժիններում, գ)
խորհրդատվական, դ) աուդիտային, ե) մարքեթինգային, զ) թրեյնինգային կազմակերպություններում, է)
կադրային գործակալություններում մարդկային ռեսուրսների կառավարման ընդհանուր ծրագրերի
կամ վերջիններիս առանձին կառուցվածքային բաղադրիչների նախագծմանը, կատարմանը,
վերահսկողությանը, գնահատմանը, ուսումնասիրմանը և ուսուցմանը:
Մասնավորապես, «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում» մասնագիտությամբ մագիստրոսը բուհն
ավարտելուց հետո կարող է աշխատել իբրև`
1. մարդկային ռեսուրսների կառավարման մասնագետ,
2. մարդկային ռեսուրսների ստորաբաժանման/ծրագրի ղեկավար,
3. աշխատակազմի գծով տնօրեն,
4. մարդկային ռեսուրսների կառավարման գծով խորհրդատու,
5. մարդկային ռեսուրսների պլանավորման մասնագետ,
6. ռեկրուտինգի մասնագետ,
7. մարդկային ռեսուրսների աուդիտի մասնագետ,
8. մարդկային ռեսուրսների մոնիտորինգի և գնահատման մասնագետ,

9. մարդկային ռեսուրսների ուսուցման և զարգացման ծրագրերի մասնագետ,
10. միջին և բարձր օղակի մենեջմենթի պրոֆեսիոնալ վերապատրաստման մասնագետ:
11. մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական
գծով աշխատակից:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ կիրառական սոցիոլոգիայի
ամբիոնի ասպիրանտուրայում` ԻԲ.00.03 թվանիշին համապատասխան` «Միջին մակարդակի
տեսություններ, սոցիալական կառույցներ, սոցիալական ինստիտուտներ և գործընթացներ»:

14. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ծրագրի իրականացման համար ուսումնական ստորաբաժանման կառուցվածքում առկա են
անհրաժեշտ ուսումնական և օժանդակ տարածքներ` համակարգչային տեխնիկայով համալրված
լսարաններ, գրադարան, լաբորատոր և գիտակրթական անհրաժեշտ սարքավորումներ։
15. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագորշվել են շրագիրը մշակելիս
Սույն կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը մշակվում է համապատասխան “Tier II
Standart For Human Resources Management Specialists. ICSC Human resources management specialists JoԲ
Classification Manual Vol. II” պաշտոնական փաստաթղթում ներկայացված մասնագիտության
դասակարգման միջազգային չափորոշիչների:
16.Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Մագիստրոսական կրթական ծրագիրը սպասարկում է Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության
ամբիոնը, որն իր գործունեության տարիներին Սանկտ-Պետերբուրգի ֆինանսատնտեսական
ակադեմիայի (ՌԴ) և Սանկտ-Պետերբուրգի ճարտարատնտեսագիտական պետական համալսարանի
(ՌԴ) հետ համատեղ իրականացվող հետազոտական, կրթական, գիտական բազմակողմանի
համագործակցության ծրագրերի շրջանակներում զարգացնում է կառավարման սոցիոլոգիայի,
տնտեսական սոցիոլոգիայի, աշխատանքի սոցիոլոգիայի, մարդկային ռեսուրսների կառավարման
մասնագիտական ուղղությունները, ինչը բավարար հիմք է միջազգային կրթական ստանդարտներին
համապատասխան`
մագիստրոսական
ծրագրի
մշակման
և
կրթության
գործընթացի
ուսումնամեթոդական ապահովման համար:
Մարդկային ռեսուրսների կառավարում մագիստրոսական կրթական ծրագիրն առանձնանում է
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, դասավանդման և գնահատման արդի մոտեցումներով,
այդ թվում`
1.

սերտ համագործակցություն ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների հետ, հրավիրյալ
մասնագետների կողմից փորձի փոխանակման և ոլորտի արդի ձեռքբերումների վերաբերյալ
սեմինարների կազմակերպման պրակտիկայի ձևավորում;

2.

Human Resources Management Software ՄՌԿ ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում, տեղադրում և
ուսուցում;

3.

Սոցիոլոգիայի տեսության և պատմության ամբիոնի կողմից Սանկտ-Պետերբուրգի ֆինանսատնտեսական ակադեմիայի (ՌԴ) և Սանկտ-Պետերբուրգի ճարտարատնտեսագիտական պետական
համալսարանի (ՌԴ) հետ համատեղ իրականացվող ուսանողական ծրագրերի` կոնֆերանսների,
գիտական
հետազոտությունների
արդյունքների
տպագրության
նախաձեռնությունների,
օլիմպիադաների կազմակերպում և այլն;

4.

ուսանողների պրակտիկաների կազմակերպում հետագա կարիերայի և մասնագիտական
ցանցերում
ներգրավվելու
հնարավորություններ
ընձեռող`
ոլորտի
առաջատար
կազմակերպություններում:

<<Մարդկային ռեսուրսների կառավարում>> ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
պատկերացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման իբրև
միջառարկայական ուսումնասիրությունների բնագավառի գիտական
հենքը
կազմող`
հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական,
կառավարման,
սոցիալհոգեբանական,
կոնֆլիկտաբանական,
հոգեբանական, տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր
տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը
Ա2
տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման,
կազմակերպական
վարքի,
խմբային
դինամիկայի,
թիմակազմավորման
և
թիմային
կառավարման,
ներկազմակերպական հաղորդակցությունների և կառավարչական
որոշումների
ընդունման
համակարգերի
ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները
Ա3
մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային
հիմքերը, ռազմավարական կադրային պլանավորման մեթոդները և
տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման,
ուսուցման,
գնահատման և զարգացման օրինաչափությունները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային
քաղաքականության և մարդկային ռեսուրսների կառավարման
համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և
մասնագիտական միջամտության ծրագրեր

Ա4

ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում
սոցիոլոգիական,
գնահատողական,
հոգեբանական
հետազոտությունների և աշխատակազմի աուդիտի ժամանակակից
մեթոդները և տեխնիկաները

Բ4

Ա5

բացատրել
արդյունավետ
աշխատանքային
հաղորդակցման,
կորպորատիվ մշակույթի, կազմակերպական կոնֆլիկտների և
սթրեսերի ախտորոշման և կառավարման հայեցակարգային հիմքերը

Բ5

Բ2

Բ3

մշակել, իրականացնել և գնահատել կադրային ներուժի
զարգացման,
ստեղծագործականության
կառավարման
նորարարական
ծրագրեր,
կազմակերպական
գիտելիքի
կառավարման
կարճաժամկետ
և
երկարաժամկետ
ռազմավարություններ, կարիերայի, իրավասությունների և
պրոֆեսիոնալ մոբիլության կառավարման ծրագրեր
իրականացնել աշխատակազմի որակական և քանակական
բնութագրիչների և կատարողականի արդյունավետության
մոնիտորինգ և գնահատում, կազմակերպության կարիքների
գնահատում, մարդկային ռեսուրսների զարգացման և ուսուցման
ծրագրերի կառավարում, աշխատակազմի, աշխատավարձերի և
փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կառավարում
մշակել ռեկրուտինգի ռազմավարություններ, մեթոդներ և
գնահատման չափանիշներ, կազմակերպության նպատակներին
և աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխան`
իրականացնել
աշխատատեղերի
պրոֆիլների
կազմման,
տարածման, հավաքագրման աշխատանքներ, դիմորդների
սքրինինգ, հարցազրույցների վարում, անհատական և կոլեկտիվ
աշխատանքային պայմանագրերի կազմման աշխատանքներ
աջակցել
կազմակերպություններում
արդյունավետ
աշխատանքային հաղորդակցման ապահովմանը, կորպորատիվ
մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը, կազմակերպական

և կիրառական մոդելները
Ա6

գիտակցել
ՀՀ
աշխատանքային
հարաբերությունների
կարգավորման և սոցիալական ապահովության գործող իրավական
հիմքերը, աշխատանքային հարաբերությունների և գործարար
հաղորդակցությունների էթիկական նորմերը և էթիկետը

Բ6

կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և
կառավարմանը
իրականացնել կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի
աուդիտային

փորձաքննություն,

վարձատրման

սկզբունքների

մարդկային
և

ռեսուրսների

նորմերի

մշակում,

վարձավճարների մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման
ռազմավարական

պլանավորում,

աշխատանքի

վարձատրությունների, արտոնությունների, փոխհատուցումների և
խրախուսումների ճկուն համակարգերի մշակում և կառավարում
Ա7

ճանաչել մարդկային
փաթեթները

ռեսուրսների

կառավարման

Բ7

կազմակերպական,
հաղորդակցական

Գ3

աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական
ռեսուրսների և ծրագրային փաթեթների հետ

Գ4

սոցիալտնտեսական,
գործընթացները

իրականացնել

մարդկային

ռեսուրսների

կառավարման

համակարգչային գործավարություն

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
վերլուծել
և
գնահատել
ընթացիկ

Գ2

ծրագրային

տեղեկատվական

և

կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել
արդյունավետ ռազմավարական պլանավորում, կազմակերպել և
մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ
իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային
հաղորդակցման գործընթացների արդյունավետ կառավարում.
պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական
էթիկայի նորմերը

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու - 1

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

1602 / Մ 01

Օտար լեզու -2

1602 / Մ 02

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտության ոլորտում-5

0309/Մ21

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

2203/Մ26

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրներ

2203/Մ29

X

X

Կորպորատիվ մշակույթ և թիմակազմավորում

2203/ Մ10

X

X

Կազմակերպական կառավարում

2203/ Մ11

X

Կարիերայի և իրավասությունների կառավարում

2203/ Մ12

ՄՌ մոնիթորինգ և գնահատում

2203/ Մ13

ՄՌԿ տեսություններ

2203/ Մ14

Աշխատանքային իրավունք և կադրային քաղաքականություն

2203/ Մ15

Մարդկային ռեսուրսների զարգացում և ուսուցում

2203/ Մ16

Ռեկրուտինգ

2203/ Մ17

Կազմակերպական կոնֆլիկտների կառավարում

2203/ Մ18

Գործարար հաղորդակցություններ

2203/ Մ19

Վարձատրությունների կառավարում

2203/ Մ20

ՄՌԿ պրակտիկում

2203/ Մ21

Խմբային դինամիկա և առաջնորդություն

2203/ Մ22

X

Հոգեաղտորոշումը ՄՌԿ պրակտիկայում

2203/ Մ24

X

Ծրագրերի գնահատում

2203/ Մ31

Կազմակերպական փոփոխություններ և նորարարական կառավարում
Ներկազմակերպական PR

2203/ Մ25
2201/ Մ19

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X

Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

«ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ»
ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ

1. 1602 /
Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Օտար լեզու 1 (անգլերեն)

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. Գործնական– 2 ժամ

6. 1 ին՝աշնանային
7. Ստուգարք
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝
ինչպես մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
 ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակդրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն աշխատանք
կատարելու սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
4. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
5. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
6. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
7. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
8. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է համապատասխանեն
Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի) Բ2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և կառավարչական
հաղորդակցություններ.

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված
է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական
բանավոր պատասխանի վրա:
1.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար (անգլերեն)
լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների
և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/
1. John M.Swales,Christine Բ. Feak
“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide.
The University of Michigan Press, USA,2003.
2. John M Swales and Christine Բ.Feak
“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA.
3 Ingtroduction to Sociological theory: theorists, concepts and their applicaԲility to the twentycentury, 2nd edition( Micele Dillon).
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3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/ շաբ.

5. Գործնական – 2 ժամ

6. 2-րդ ` գարնանային
կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
 ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
 ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմանական սկզբունքներին,
 ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
11. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (Բ2-C1),
12. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների Բ2C1 մակարակին համապատասխան

2.

արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և կառավարչական
հաղորդակցություններ.
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմանական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. 1 DeԲora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IԲT” Longman 2007
7. 2 Բruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IԲT Test Preparation”, Thomson 2007
8. Բoston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent PuԲlishing Platform
2014
9. ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012
10. Pauline Cullen “The Official CamԲridge Guide to IELTS”, CamԲridge English 2014
Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan PuԲlishing 2016.
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական հետազոտություններում-5

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ

7. Ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ծանոթացնել ուսանողներին մարդկային ռեսուրսների համակարգչային կառավարման արդի
տեխնոլոգիաներին և ծրագրային հնարավորություններին,
 մեկնաբանել մարդկային ռեսուրսների կառավարման HRMS հայրենական համակարգը,
 քննարկել աշխատակազմի, աշխատավարձերի և փասթաղթաշրջանառության կառավարման
ծրագրային գործիքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. ճանաչել մարդկային ռեսուրսների համակարգչային կառավարման հնարավորությունները,
2. մեկնաբանել մարդկային ռեսուրսների կառավարման HRMS համակարգի գործառնման սկզբունքները և
ուղղությունները,
3. մեկնաբանել աշխատակազմի, աշխատավարձերի և փասթաղթաշրջանառության կառավարման
ծրագրային գործիքները.

(բուն մասնագիտական կարողություններ)
1. իրականացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարական պլանավորում,
2. իրականացնել մարդկային ռեսուրսների ծրագրային գործավարություն,
3.
աշխատել HRMS ծրագրի “Personnel”, “Payroll”, “Documents”, “Additional” համակարգչային
կառավարման ծրագրային գործիքներով.

(ընդհանրական կարողություններ)
1. զարգացնել ընդհանուր համակարգչային գրագիտություն,
2. զարգացնել
աշխատանքային
ժամանակի
արդյունավետ
կատարելագործել նորարարական կառավարման հմտությունները:

կառավարման

հմտություններ,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7` ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ծրագրային փաթեթները;
Բ4` մշակել ռեկրուտինգի ռազմավարություններ, մեթոդներ և գնահատման չափանիշներ,
կազմակերպության նպատակներին և աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխան`
իրականացնել աշխատատեղերի պրոֆիլների կազմման, տարածման, հավաքագրման աշխատանքներ,
դիմորդների սքրինինգ, հարցազրույցների վարում, անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքային
պայմանագրերի կազմման աշխատանքներ;
Բ7` իրականացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգչային գործավարություն;
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և կառավարչական
հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը:

– 297 –

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. քննարկումներ
3. ցուցադրություններ
4. գործնական նախագծեր:
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
HRMS ծրագիր. նկարագրություն, հնարավորություններ: Անձնակազմի կառավարման գործիքներ:
Ամբողջական տեղեկատվության պահպանում
և մշակում: Աշխատավարձի համակարգչային
կառավարման հմակարգ: Փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կառավարման փաթեթ:
Լրացուցիչ
գործիքներ.
պաշտպանված
տվյալների
բազա,
օգտագործողների
իրավունքների
սահմանափակում, դերերի և լիազորությունների բաշխում, բազմալեզու օգտագործման հնարավորություն,
ինտեգրացիա հաճախումների վերահսկման սարքավորումների հետ, հիշեցման համակարգ, ծախսերի
պլանավորման և հաշվառման համակարգ, հանձնարարականների կառավարման համակարգ, որոնում և
զտում, գրաաֆիկական հաշվետվություններ, անհատական հաշվետվությունների ներդնում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Human Resources Management Software Manual. Բusiness management Systems Development.
(www.mersoft.am)
The HandԲook Manager Software. (http://www.hrdirect.com/forms-and-recordkeeping/hr-software/handԲooksoftware)
Total Rewards Communication HandԲook – A Guide For Improving Employee Engagement & Retention
/դասախոսի գրադարանից/

1. 2203/Մ26
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
5. Դասախոսություն – 2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ
6. 1-ին` աշնանային կիսամյակ
7. Ստուգարք
1.

3. 3 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին տրամադրել տեսական և կիրառական գիտելիքներ սոցիոլոգիական
հետազոտությունների նախագծման, պլանավորման, կազմակերպման և իրականացման
վերաբերյալ,
 ուսուցանել սոցիոլոգիական հետազոտության քանակական և որակական տեղեկատվության
ստացման
մեթոդները
և
տվյալների
վերլուծության
մեթոդաբանական
առանձնահատկությունները:

9. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
38.

թվարկել հետազոտության մեթոդները՝ ըմբռնելով դրանց իմացաբանական, տեսական և
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39.
40.

մեթոդաբանական առանձնահատկությունները և կիրառման դեպքերը,
կախված հետազոտության հիմնախնդրից և նպատակից` որոշել և ընտրել համապատասխան
մեթոդներ,
որոշակիացնել սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդներով ստացվող տեղեկատվության
վերլուծության ընթացակարգն ու ռազմավարությունը.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
6.
7.

8.

պլանավորել և նախագծել հետազոտական ծրագիր, մշակել հետազոտության իրականացման և
կազմակերպման սկզբունքները, ախտորոշել սոցիոլոգիական հիմնախնդիրները,
ճշգրտորեն ընտրել հետազոտական համապատասխան մեթոդաբանություն, գրագետ համադրել
հետազոտության նպատակից բխող մեթոդներ, ձևավորել հետազոտության ընտրանք, մշակել
դիտարկման միավորների ընտրության չափանիշներ,
կիրառել սոցիոլոգիական տեղեկատվության հավաքման քանակական և որակական մեթոդներ,
վերլուծել և մեկնաբանել սոցիոլոգիական տեղեկատվությունը, կազմել հետազոտության
արդյունքների ամփոփ հաշվետվություններ.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
6.
7.

մասնակցել խմբային քննարկումներին՝ հիմնավորելով դիրքորոշումները, գրել սոցիոլոգիական
հետազոտության ծրագիր,
վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել
ունեցած գիտելիքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2` տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման, կազմակերպական վարքի, խմբային
դինամիկայի,
թիմակազմավորման
և
թիմային
կառավարման,
ներկազմակերպական
հաղորդակցությունների և կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգերի ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները;
Ա4` ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում սոցիոլոգիական, գնահատողական,
հոգեբանական հետազոտությունների և աշխատակազմի աուդիտի
ժամանակակից մեթոդները և
տեխնիկաները;
Բ1` նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և մասնագիտական
միջամտության ծրագրեր;
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. Դասընթացը բաղկացած է կիսով չափ դասախոսություններից և կիսով չափ գործնական
պարապմունքներից:
5. Դասընթացի ենթադրում է ուսուցողական պրակտիկ նպատակ հետապնդող ոչ ծավալուն դաշտային
աշխատանքների իրականացում:
6. Դասընթացը ենթադրում է լսարանային և արտալսարանային ծանրաբեռնված աշխատանք, որի
ներառում է հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,
վերլուծություններ, հետազոտության ծրագրի մշակում և ներկայացում:
12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հետազոտության
հասկացությունը
և
տեսակները:
Հետազոտական
ծրագրի
մշակման
առանձնահատկությունները: Հետազոտության նպատակի սահմանում: Սոցիալական երևույթների
չափելիություն. հետազոտական ինդիկատորներ: Վերլուծական միավորների ընտրություն և ընտրանք:
Քանակական և որակական մեթոդների առանձնահատկությունները: Հարցման մեթոդ: Փաստաթղթերի
վերլուծություն (ավանդական և կոնտենտ), ինտերնետը որպես փաստաթուղթ: Դիտարկում: Գիտափորձ:
Հետազոտության իրականացման առանձնահատկություններ: Ինֆորմացիայի մշակում, վերլուծություն:
Ինֆորմացիայի մշակման մեթոդներ և գործիքներ (SPSS, Nvivo և այլն): Ինֆորմացիայի վերլուծության
սկզբունքներն
ու
առանձնահատկությունները:
Հաշվետվության
կառուցվածքը
և
կազմելու
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ԲaԲԲie E.R. (2010) The Բasics of Social Research. 5th Edition. Wadsworth PuԲlishing.
2. Creswell J.W. (2013) Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th Edition.
SAGE PuԲlications.
3. Qualitative methods in social research. Social science collection guides: topical ԲiԲliographies,
http://www.Բl.uk/reshelp/findhelpsuԲject/socsci/topԲiԲ/methsocial/methodsresearch.pdf.
4. Quantitative methods in social research. Social science collection guides: topical ԲiԲliographies,
http://www.Բl.uk/reshelp/findhelpsuԲject/socsci/topԲiԲ/quantmethods/quantitative.pdf.
5. Թադևոսյան Գ. (2006) Որակական սոցիակական հետազոտություն, տեսություն, մեթոդաբանություն և
մեթոդ. Երևան: Երևանի համալսարանի հրատարակչություն: /ԵՊՀ գրադարան/

1. 2203/
Մ29

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 1-ին՝ աշնանային
կիսամյակ

7. Ստուգարք

8.

3. 3 ECTS կրեդիտ

Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողի մոտ ձևավորել գիտելիք մարդկային ռեսուրսների կառավարման գիտակարգի ծագման,
պատմության, ռազմավարության, պլանավորման և մեթոդաբանության վերաբերյալ,
 ներկայացվել
և
քննարկել
ՄՌԿ սահմանումները,
նպատակները,
գործառույթները,
ռազմավարական
կառավարման,
արդյունավետ
պլանավորման
և
տեղեկատվական
համակարգերն ու կառուցակարգերը,
 դիտարկել նորանկախ Հայաստանի ինստիտուցիոնալ կառույցներում ՄՌԿ համակարգի
ձևավորման խնդիրները. նախադրյալներն ու խոչնդոտները, ներդրման գործընթացը, արդի
վիճակն ու զարգացման հեռանկարները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

մեկնաբանել ՄՌԿ`որպես կառավարման ընդհանուր գիտակարգի կարևոր բաղադրիչի ընդգրկման և
ուսումնասիրությունների բնագավառի էությունը, կառուցվածքը և մեթոդաբանությունը,
ճանաչել ՄՌԿ պատմությունը, փիլիսոփայությունը, մշակույթը և զարգացումները,
քննարկել
ՀՀ-ում ՄՌԿ համակարգի ձևավորման խնդիրները, ներդրման գործընթացները և
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զարգացման հեռանկարները.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.

3.

վերլուծել մարդկային ռեսուրսների կառավարման և պլանավորման բնագավառների ձևավորման
գաղափարական, սոցիալտնտեսական և պատմամշակութային հիմքերը,
դասակարգել ՄՌԿ արդյունավետ ռազմավարության և պլանավորման նպատակները, խնդիրները և
վերջնարդյունքները, վերլուծել ՄՌ պլանավորման համընդհանուր մոդելը և օգտվել դրա
գործիքակազմից, ինչպես նաև դիտարկել ու համադրել ՄՌԿ համակարգի գործառնությունները,
արդյունքներն ու պատճառահետևանքային կապերը,
իրականացնել Կատարողականի Կառավարման Համակարգի /ԿԿՀ/ մոդելավորում, վերլուծություն,
արդյունավետության գնահատում, վերահսկում և կառավարում.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.
2.

զարգացնել տեսական երևակայություն, վերլուծա-համադրական ունակություններ և կիրառական
հմտություններ,
ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած տեսական գիտելիքները մասնագիտական, գործնական և
կոնկրետ կիրառական խնդիրների ձևակերպման և լուծման համար:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1`պատկերացնել
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման
իբրև
միջառարկայական
ուսումնասիրությունների
բնագավառի
գիտական
հենքը
կազմող`
հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական,
կառավարման,
սոցիալհոգեբանական,
կոնֆլիկտաբանական,
հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա2` տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման, կազմակերպական վարքի, խմբային
դինամիկայի,
թիմակազմավորման
և
թիմային
կառավարման,
ներկազմակերպական
հաղորդակցությունների և կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգերի ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները;
Բ1`նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և մասնագիտական
միջամտության ծրագրեր;
Բ2` մշակել, իրականացնել և գնահատել կադրային ներուժի զարգացման, ստեղծագործականության
կառավարման նորարարական ծրագրեր, կազմակերպական գիտելիքի կառավարման կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ ռազմավարություններ, կարիերայի, իրավասությունների և պրոֆեսիոնալ մոբիլության
կառավարման ծրագրեր;
Բ3` իրականացնել աշխատակազմի որակական և քանակական բնութագրիչների և կատարողականի
արդյունավետության
մոնիտորինգ և գնահատում, կազմակերպության կարիքների գնահատում,
մարդկային ռեսուրսների զարգացման և ուսուցման ծրագրերի կառավարում, աշխատակազմի,
աշխատավարձերի և փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կառավարում;
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
5. խմբային նախագծեր:
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12. Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հավասարաչափ հիմնված է կիսամյակի ընթացքում տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և վերջնական բանավոր պատասխանի վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
“Մարդկային ռեսուրս” հասկացությունը, ՄՌԿ տեղը կառավարման ընդհանուր գիտակարգում և դերը
որպես կառավարչական գործառույթ. Էությունը, կառուցվածքը և ազդեցությունը կազմակերպության
գործունեության արդյունավետության և կատարողականության մակարդակի վրա: ՄՌԿ սահմանումները,
օբյեկտը, առարկան, նպատակները, կառուցվածքը և արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները /ՄՌ
ցուցանիշների հաշվեքարտը/: ՄՌԿ համակարգի մեթոդաբանական հիմքերը. Անձնակազմի և ՄՌ
կառավարումը, դրանց տարբերությունն ու գործառույթները: Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական
կառավարման հայեցակարգն ու համակարգը. օբյեկտն ու սուբյեկտը, պլանավորումը, զարգացումը և
մոդելավորումը: ՄՌ ռազմավարական և ավանդական մոտեցումների տարբերությունները, ՄՌ
ռազմավարության մշակման հիմունքները, գլխավոր գործոնները և վերջնարդյունքները: ՄՌ
ռազմավարական պլանավորում /ՄՌՌՊ/. Նպատակներն ու Ուղղությունները, ՄՌՌՊ համընդհանուր
մոդելի հինգ քայլերը և ՄՌ պլանավորման վրա ազդող գործոնները, ՄՌ առաջարկի և պահանջարկի
վերլուծություն: ՄՌՌՊ հիմնախնդիրները ռազմավարական, մարտավարական և օպերատիվ
կառավարման մակարդակներում: ՄՌԿ տեղեկատվական համակարգ. Գործառույթները, Ծրագրակազմի
ապահովումը և ինտեգրումը այլ տեղեկատվական համակարգերի մեջ, Ինտրանետի օգտագործումը:
Կատարողականի Կառավարման Համակարգի /ԿԿՀ/ մոդելավորում, վերլուծություն, արդյունավետության
գնահատում, վերահսկում և կառավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

5.

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ԲՈՒՀ-երում: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
/Ռ.Խաչատրյան և ուրիշներ/: Ե., Լինգվա, 2015 - 548 էջ. //
Վարդումյան, Ս. «Կառավարչական հմտությունների զարգացում» ուսումնաօժանդակ ձեռնարկի
լրամշակված տարբերակ, - Ե., Անտարես, 2014 - 228 էջ:
Armstrong, M. 2012. HandԲook on Human Resousrse Management, Practice. 12th ed. USA: Kogan Page.
Вардумян, С. «Опыт разработки, развития и внедрения “Системы контроля и оценки, основанной на
результатах” в институциональных структурах Республики Армения», Вестник Российско-Армянского
(Славянского) университета (серия: гуманит. и обществ. науки-12), изд. РАУ #1/2012, Ер., стр. 29-40.
The Oxdord HandԲook of Human Resourse Management, Edited Բy Peter Բoxall, John Purcell, and Patrick M.
Wright, 2008.

1. 2203/Մ10

2. Կորպորատիվ մշակույթ և թիմակազմավորում

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն – 2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ

6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 մեկնաբանել մարդկային ռեսուրսների կառավարման համատեքստում կորպորատիվ մշակույթի
աղտորոշման, կառավարման, ինչպես նաև արդյունավետ աշխատանքային թիմերի ձևավորման
և շարժադրդման հայեցակարգային հիմքերը, գործընթացները, մեթոդները և տեխնիկաները,
 քննության առնել կորպորատիվ մշակույթի հասկացությունը, տիպաբանման մոդելները,
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զարգացման օրինաչափությունները, միջազգային փորձը, արդյունավետության խնդիրները և
համալիր մասնագիտական աղտորոշման հնարավորությունները,
 ներկայացնել կորպորատիվ մշակույթի կառավարման կիրառական հնարավորությունները,
ձևավորել արդյունավետ թիմակազմավորման և թիմակառավարման հմտություններ և
ունակություններ, ծանոթացնել թիմակառավարման արդի միջազգային պրակտիկայում
օգտագործվող ուսուցման, խթանման, թեստավորման, խաղային կոնկրետ մեթոդներին և
տեխնիկաներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

մեկնաբանել մարդկային
ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կորպորատիվ մշակույթի և
թիմակազմավորման հայեցակարգային հիմքերը և միջազգային փորձը,
մեկնաբանել կազմակերպական մշակույթի առանձնահատկությունները, տիպերը, դինամիկան,
վերլուծել կազմակերպական մշակույթի կառավարման մոտեցումները և մեխանիզմները,
տարբերակել կազմակերպություններում թիմակազմավորման առանցքային ուղղությունները և
սկզբունքները, թիմակազմավորման և թիմերի կառավարման արդի մեթոդները և տեխնիկաները.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.

3.

իրականացնել կազմակերպական մշակույթի համակարգային աղտորոշում, նախագծել և
կազմակերպել կորպորատիվ մշակույթի ձևավորման, ամրապնդման և զարգացման ծրագրեր,
կիրառել թիմակազմավորման և կառավարման նորագույն մեթոդներ` ուղղված աշխատանքային
գործընթացի արդյունավետության ապահովմանը, նախագծել և իրականացնել թիմերի ձևավորման և
թիմային աշխատանքի կառավարման նորարարական ծրագրեր,
իրականացնել ներխմբային ապակառուցողական գործընթացների կանխատեսում և խնդրալուծող
մասնագիտական միջամտություններ.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

2.

իրականացնել խմբերում սոցիալական լարվածության և կոնֆլիկտայնության հաղթահարման
միջամտություններ, դրսևորել խմբային աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման և աշխատանքի
շարժադրդման հմտություններ,
պատկերացնել ներկազմակերպական գործընթացների առանձնահատկությունները և կապերը,
զարգացնել ներխմբային համագործակցության ունակություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1`պատկերացնել
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման
իբրև
միջառարկայական
ուսումնասիրությունների
բնագավառի
գիտական
հենքը
կազմող`
հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական,
կառավարման,
սոցիալհոգեբանական,
կոնֆլիկտաբանական,
հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա2` տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման, կազմակերպական վարքի, խմբային
դինամիկայի,
թիմակազմավորման
և
թիմային
կառավարման,
ներկազմակերպական
հաղորդակցությունների և կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգերի ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները
Ա5` բացատրել արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման, կորպորատիվ մշակույթի,
կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշման և կառավարման հայեցակարգային հիմքերը
և կիրառական մոդելները;
Բ1` նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և մասնագիտական
միջամտության ծրագրեր;
Բ5` աջակցել կազմակերպություններում արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման ապահովմանը,
կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը, կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի
ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և կառավարմանը;
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Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը;
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
5. խմբային նախագծեր, ուսուցողական և գործնական խաղեր,
6. դեպքերի ուսումնասիրություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կորպորատիվ մշակույթի էությունը. հասկացությունը, տիպերը և տարրերը: Կորպորատիվ մշակույթի
գործառույթները. ընդհանուր և յուրահատուկ: Կորպորատիվ մշակույթի կազմավորումը. արտաքին
ադապտացիա և ներքին ինտեգրացիա: Կորպորատիվ մշակույթի տիպաբանում. չափանիշներ, մոդելներ:
Կորպորատիվ մշակույթի փուլերը. առաջացում, զարգացում, կառավարում: Կորպորատիվ մշակույթի
շերտերը. դոմինանտ մշակույթ, ենթամշակույթ, հակամշակույթ: Կորպորատիվ մշակույթի
հատկանիշները. անհատական անկախություն, կառուցվածք, ուղղվածություն, ինտեգրացիա,
կառավարչական ապահովում, աջակցում, խթանում, նույնականացում, կոնֆլիկտի կառավարում,
ռիսկերի կառավարում: Կորպորատիվ մշակույթի տիպական օրինակների քննարկում. միջմշակութային
տարբերություններ: Կորպորատիվ մշակույթի համակարգային աղտորոշում. մոդելներ, մեթոդներ,
տեխնիկաներ: Թիմ և թիմակազմավորում. թիմ և աշխատանքային խումբ, թիմի գործառույթները,
հատկանիշները, տիպերը, “արդյունավետ թիմ”: Դերերի բաշխումը թիմային աշխատանքում.
գործառնական և հոգեբանական թիմային դերեր, թիմային հարաբերություններ, սեփական դերի
աղտորոշում, կառավարչական դերեր: Թիմային աշխատանքի տիպային հատկություններ. թիմային
փոխհարաբերությունների կառավարում, կառավարման ֆորմալ և ոչ ֆորմալ գործիքներ, թիմային
լարվածություն:
Թիմակազմավորում.
փուլեր,
կյանքի
ցիկլ,
ձևավորման
տեխնոլոգիաներ:
Թիմակազմավորման և կառավարման թրեյնինգներ. նպատակներ, այլընտրանքներ, արդյունքներ,
արդյունավետություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Oxford HandԲook of Organizational Climate and Culture (Oxford LiԲrary of Psychology), Բy Բenjamin
Schneider and Karen ԲarԲera, 2014
/http://www.oxfordhandԲooks.com/view/10.1093/oxfordhԲ/9780199860715.001.0001/oxfordhԲ9780199860715 /
2. Organizational culture and leadership. E. Schein. 2010 / http://www.untagsmd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_2/ORGANIZATIONAL%20CULTURE%20Organizational%20Culture%2
0and%20Leadership,%203rd%20Edition.pdf/
3. Блэклок Д., Джекс Э. Технология командной игры. Руководство для лидера. / М.: ИД Гребенникова,
2008. /Դասախոսի գրադարանից/
4. Жуков Ю.М., Павлова Е.Н., Журавлев А.В. Технологии командообразования.
М., 2008. /
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5.

http://www.psyoffice.ru/3407-zhukov-ju.-m.-zhuravlev-a.-v.-pavlova-e.-n..html/
Льюис Дж. Управление командой: Как заставить других делать то, что вам нужно. СПб., 2004. /
http://www.studfiles.ru/preview/3121952//
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4. 4 ժամ/շաբ.

2. Կազմակերպական կառավարում

6. 1-ին՝աշնանային
կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. Դասախոսություն – 2 ժամ
Գործնական - 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ձևավորել գիտելիքներ կազմակերպական կառավարման վերաբերյալ` կարևորելով միկրո, մեզո և
մակրո մակարդակները,
 ներկայացնել
կազմակերպական
կառավարման
կարևորությունը,
կազմակերպական
կառավարման վրա ազդելու հնարավորությունները և մեխանիզմները:
 օգնել ուսանողներին ճանաչել և զարգացնել կառավարման հմտությունները և ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
10. մեկնաբանել կազմակերպական կառավարման զարգացման և կայացման պատմական ընթացքի
առանձնահատկությունները և կազմակերպական կառավարման արդի տեսական մոտեցումները,
11. վերլուծել արդյունավետ կազմակերպական կառավարման ռազմավարության համակարգը,
կազմակերպական կառավարման մասնագիտական պահանջները, սկզբունքները և տեխնոլոգիաները,
12. ճանաչել կազմակերպական կառավարման մեխանիզմները և վերջիններիս օպտիմալ գործածման
հնարավորությունները.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.
3.

վերլուծել կազմակերպությունն ըստ բաղադրիչների,
կիրառել կազմակերպական կառավարման հմտությունները միկրո, մեզո և մակրո մակարդակներում.
իրականացնել թիմային և խմբային աշխատանքի կառավարում.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

2.

գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները` արդյունավետորեն
օգտվելով տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն),
ձևավորել ռազմավարական պլանավորման հմտություններ և քննադատական վերլուծության
ունակություններ, զարգացնել շփման մասնագիտական էթիկան և արդյունավետ գործարար
հաղորդակցության հմտություններ:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1`
պատկերացնել
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման
իբրև
միջառարկայական
ուսումնասիրությունների
բնագավառի
գիտական
հենքը
կազմող`
հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական,
կառավարման,
սոցիալհոգեբանական,
կոնֆլիկտաբանական,
հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա2` տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման, կազմակերպական վարքի, խմբային
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դինամիկայի,
թիմակազմավորման
և
թիմային
կառավարման,
ներկազմակերպական
հաղորդակցությունների և կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգերի ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները;
Ա3` մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, ռազմավարական կադրային
պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման, ուսուցման, գնահատման և
զարգացման օրինաչափությունները;
Բ1`
նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և մասնագիտական
միջամտության ծրագրեր
Բ6` իրականացնել կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային փորձաքննություն,
մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և նորմերի մշակում, վարձավճարների
մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման ռազմավարական պլանավորում, աշխատանքի
վարձատրությունների,
արտոնությունների,
փոխհատուցումների
և
խրախուսումների
ճկուն
համակարգերի մշակում և կառավարում;
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալ-տնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
5. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կազմակերպության
էությունը.
սահմանումը, նպատակները,
կառուցվածքը, դասակարգումը:
Կազմակերպության վրա ազդող գործոնները. ներքին և արտաքին: Կազմակերպական կառավարման
էությունը. սահմանումը և անհրաժեշտությունը: Ինքնաճանաչում և ինքնակառավարում. էությունը,
անհրաժեշտությունը և մեթոդիկան: Ստեղծագործականության կառավարում. ստեղծագործականության
էությունը, ձևերը, զարգացման փուլերը, խոչընդոտները և զարգացման տեխնիկաները: Որոշումների
ընդունում. անհրաժեշտությունը, փուլերը, ազդող գործոնները, մոդելները և տիպերը: Մոտիվացիայի
կառավարում. էությունը, տեսակները, զարգացման տեխնիկաները: Հաղորդակցություն և կառավարում.
հաղորդակցության էությունը, հաղորդակցական շղթան, խոչընդոտները, տիպերը, արդյունավետ
հաղորդակցության հասկացությունը: Սթրեսի կառավարումը: Ժամանակի կառավարումը: Թիմային և
խմբային աշխատանքի կառավարում. թիմի և խմբի հասկացությունները, տարբերություններն ու
նմանությունները, ձևավորումն ու զարգացման փուլերը, զարգացման տեխնիկաներն ու մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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RoԲert Բ. Denhardt: Theories of PuԲlic Organization.2004. 4thedition. Wadsworth/Thomson (դասախոսի
գրադարանից)
2. Stephen P. RoԲԲins: Organizational Բehavior. 2002. 10thedition. PrenticeHall (դասախոսի գրադարանից)
3. Paul Hersey, Kenneth H. Բlanchard and Dewey E. Johnson: Management of organizational Բehavior: utilizing
human resources. 1996. PrenticeHall, Inc. (դասախոսի գրադարանից)
4. Ott, J. Steven; Sandra Parkes; and Richard Simpson: Classic Readings in Organizational Բehavior. 3rdedition.
2003. Բelmont. California: Wadsworth. (դասախոսի գրադարանից)
Մենեջմենթ/ Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Եր.:Տնտեսագետ, 2009. (դասախոսի
գրադարանից)
1.

1. 2203/
Մ12

2. Կարիերայի և իրավասությունների կառավարում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ծանոթացնել ուսանողներին մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի մաս կազմող`
կարիերայի կառուցման և մասնագիտական իրավասությունների զարգացման ժամանակակից
մոտեցումներին, մեխանիզմներին և արդյունավետության ապահովման հիմքերին,
 մեկնաբանել մարդկային ռեսուրսների մոտիվացիոնալ և իրավասութային մոդելավորման
սկզբունքները, մեթոդները, գործընթացները և ընթացակարգերը,
 քննարկել կարիերայի և իրավասությունների կառավարման բաղադրիչը ռազմավարական
կառավարման արդի հայեցակարգերի և լայն տարածում ունեցող` միջազգային փորձի
համատեքստում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

մեկնաբանել կարիերայի և իրավասությունների կառավարման զարգացման արդի հայեցակարգային
հիմքերին, պատկերացնել կապը մասնագիտական զարգացման և կարիերայի կառավարման միջև,
տարբերակել և համադրել կարիերայի կառուցման և մասնագիտական իրավասությունների
զարգացման արդի մոտեցումները, մոդելները և արդյունավետության ապահովման հիմքերը,
ճանաչել մոտիվացիոնալ և իրավասութային մոդելավորման սկզբունքները, մեթոդները,
գործընթացները և ընթացակարգերը.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.
3.

նախագծել, իրականացնել և գնահատել աշխատակիցների կարիերայի կառավարման ծրագրեր,
իրականացնել արդյունավետ մասնագիտական կողմնորոշման միջոցառումներ,
մշակել իրավասությունների պրոֆիլներ, ձևավորել և պլանավորել կազմակերպության կադրային
ռեզերվ.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
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1.
2.

ձևավորել “մասնագիտական ուղու” ռեֆլեքսիվ ընկալման և կառավարման ունակություններ, կիրառել
ստացված գիտելիքները մասնագիտական զարգացման պլանավորման նպատակով,
կարիերայի և իրավասությունների կառավարման շրջանակներում` պահպանել մասնագիտական
էթիկայի պահանջները և իրավունքի նորմերը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2` տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման, կազմակերպական վարքի, խմբային
դինամիկայի,
թիմակազմավորման
և
թիմային
կառավարման,
ներկազմակերպական
հաղորդակցությունների և կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգերի ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները;
Ա4` ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում սոցիոլոգիական, գնահատողական,
հոգեբանական հետազոտությունների և աշխատակազմի աուդիտի
ժամանակակից մեթոդները և
տեխնիկաները;
Ա6` գիտակցել ՀՀ աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման և սոցիալական ապահովության
գործող
իրավական
հիմքերը,
աշխատանքային
հարաբերությունների
և
գործարար
հաղորդակցությունների էթիկական նորմերը և էթիկետը;
Բ2` մշակել, իրականացնել և գնահատել կադրային ներուժի զարգացման, ստեղծագործականության
կառավարման նորարարական ծրագրեր, կազմակերպական գիտելիքի կառավարման կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ ռազմավարություններ, կարիերայի, իրավասությունների և պրոֆեսիոնալ մոբիլության
կառավարման ծրագրեր;
Բ6` իրականացնել կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային փորձաքննություն,
մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և նորմերի մշակում, վարձավճարների
մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման ռազմավարական պլանավորում, աշխատանքի
վարձատրությունների,
արտոնությունների,
փոխհատուցումների
և
խրախուսումների
ճկուն
համակարգերի մշակում և կառավարում;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
5. ուսուցողական և գործարար խաղեր,
6. գործնական նախագծեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխատակազմի կարիերա. հասկացությունը, ուսումնասիրման մոտեցումները, “կարիերա” և “կյանքի
ուղի”: Կարիերա և մասնագիտական զարգացում. կարիերայի կառուցման մոդելներ, մեխանիզմներ,
կարիերայի կոնի հասկացությունը: Մասնագիտական իրավասություններ. հասկացություն, տեսակներ,
իրավասութային կառավարման մոդել. Իրավասությունների ձևավորման խնդիրներ. իրավասության
ձեռքբերում, խթանում, զարգացում: Իրավասությունների կառավարման համակարգ. մակարդակներ,
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տարրեր, ռեսուրսներ պրոֆիլներ, արդյունավետ գործառնման պայմաններ: Կարիերայի կառուցման
գործընթաց. փուլեր,
մասնագիտական առաջխաղացման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ,
տարիքահոգեբանական և գենդերային օրինաչափություններ: Ինքնագնահատականը կարիերայի
կառուցման և իրավասությունների մոդելավորման համակարգում. ինքնագնահատականի թեթսավորում,
անձնային որակների և ունակությունների գնահատում: Մասնագիտական կողմնորոշում. ուղղություններ,
մասնագետների տիպերի մոդել, կարիերայի ընտրություն, “իրականության շոկի” էֆֆեկտ, “միջին
կարիերայի" ճգնաժամ: Կարիերայի կառավարման արդյունավետության խնդիր. մոտեցումներ,
չափորոշիչներ, ցուցիչներ, կարիերամոտիվացիոնալ մոդելավորում, կադրային ռեզերվ:
14.Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Sanghi S.The HandԲook of Competency Mapping: Understanding, Designing and Implementing Competency
Models in Organizations. SAGE, 2003. /Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ասոցիացիայի
գրադարան/
2. Dowling M. Henderson I. Managing Personal Competencies, Edungurgh Բusiness School, 2011. /Մարդկային
ռեսուրսների կառավարման ասոցիացիայի գրադարան/
3. Yarnall J. Strategic Career Management: Developing Your Talent. Routledge, 2008 /Մարդկային ռեսուրսների
կառավարման ասոցիացիայի գրադարան/
4. Сперанский В. И. Современные технологии управления персоналом. Изд. «Альфа-Пресс», 2008. /
http://www.ԲestԲook.ru/userfiles/Բooks/pdf/Pages%20from%20229_Speransky_Delovaya.pdf /
Кибанов А. Я., Дуракова И. Б. Управление персоналом организации. Стратегия, маркетинг,
интернационализация. М.: ИНФРА-М, 2010 / http://www.alleng.ru/d/manag/man220.htm /
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. ՄՌ մոնիթորինգ և գնահատում

3. 3ECTS կրեդիտ

5. Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ` գարնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
 փոխանցել ուսանողին մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում անձնակազմի որակի
և կատարողականի արդյունավետության մոնիթորինգի և գնահատման տեսական հիմքերը,
մեթոդաբանական շեշտադրումները և գործիքները,
 քննարկել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի կարիքներին համապատասխանող`
գնահատման արդիական, նորարարական մեթոդները:
9. ՄՌ մոնիթորինգ և գնահատում դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ճանաչել անձնակազմի գնահատման տեղը և դերը մարդկային ռեսուրսների կառավարման
համակարգում, ինչպես նաև վերջինիս կապը համակարգի այլ տարրերի հետ,
անձնակազմի
և
աշխատանքի
արդյունավետության
գնահատման
2. տարբերակել
մեթոդաբանական շեշտադրումները և մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում
վերջինիս արդիականությունը,
3. վերլուծել գնահատման դասական և նորարարական մեթոդները.
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. նախագծել անձնակազմի և աշխատանքի արդյունավետության գնահատման ավարտուն
հետազոտական ծրագիր,
2. մշակել տեղեկատվության հավաքման գործիքներ` ըստ գնահատման մեթոդի պահանջների,
3. մշակել տեղեկատվություն, վերլուծել և ներկայացնել գնահատման արդյունքները,
4. գտնել արդյունքների գործածության օպտիմալ ռազմավարություններ` ուղղված աշխատանքի
արդյունավետության բարձրացմանը.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
1. զարգացնել ընդհանուր հետազոտական հմությունները, ձևավորել վերլուծական
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ունակություններ,
2. վերլուծել գրականություն, փաստեր և մշակել հաշվետվություններ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3` մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, ռազմավարական
կադրային պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման, ուսուցման,
գնահատման և զարգացման օրինաչափությունները:
Ա4` ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում սոցիոլոգիական, գնահատողական,
հոգեբանական հետազոտությունների և աշխատակազմի աուդիտի ժամանակակից մեթոդները և
տեխնիկաները;
Բ3` իրականացնել աշխատակազմի որակական և քանակական բնութագրիչների և կատարողականի
արդյունավետության մոնիտորինգ և գնահատում, կազմակերպության կարիքների գնահատում,
մարդկային ռեսուրսների զարգացման և ուսուցման ծրագրերի կառավարում, աշխատակազմի,
աշխատավարձերի և փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կառավարում:
Բ6` իրականացնել կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային փորձաքննություն,
մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և նորմերի մշակում, վարձավճարների
մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման ռազմավարական պլանավորում, աշխատանքի
վարձատրությունների, արտոնությունների, փոխհատուցումների և խրախուսումների ճկուն
համակարգերի մշակում և կառավարում:
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալ-տնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները:
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
Գ3`
կառավարչական
գործունեության
շրջանակներում
իրականացնել
արդյունավետ
ռազմավարական պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի
գործարար և կառավարչական հաղորդակցություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասընթացը կիսով չափ բաղկացած է դասախոսություններից, որոնք կուղեկցվեն խմբային
քննարկումներով, դասընթացի մյուս հատվածը հիմնված է ուսանողների զեկույցների, խմբային
բանավեճերի և հարց ու պատասխանի վրա:
2. Դասընթացը ենթադրում է լսարանային և արտալսարանային ծանրաբեռնված աշխատանք, որը
ներառում է հանձնարարված գրականության ընթերցում, մասնակցություն քննարկումներին,
վերլուծություններ, հետազոտական նախագծերի վերհանում, վերլուծություն և պատրաստում,
զեկույցի նախապատրաստում և ներկայացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
14. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխատակազմի
և
կատարողականի
արդյունավետության
գնահատում.
գնահատման
հասկացությունները, գնահատումն իբրև մարդկային ռեսուրսների կառավարման տարր: Անձնակազմի
գնահատման նպատակները, խնդիրները, սոցիալական գործառույթները: Գնահատման տեսակներ և
օբյեկտներ. անձնակազմի գնահատում` մարդ, ներուժ, կատարման գնահատում` արդյունք,
արդյունավետություն, աթեսթավորում:
Անձնակազմի գնահատման իրավասութային մոտեցում.
իրավասությունների մոդելների մշակում և կիրառություն: Գնահատման քանակական մեթոդներ.
բալային մեթոդ, կոեֆիցենտների համակարգ, ռանգային կարգի մեթոդ, գրաֆիկական պրոֆիլի մեթոդ,
գնահատման կենտրոնների մեթոդ: Գնահատման որակական մեթոդներ. հարցում, 360°, վերահսկող
քատերի մեթոդ, համեմատական ուսումնասիրություն, վարքի գնահատում, նկարագրական մեթոդներ,

– 310 –

կրիտիկական իրավիճակների մեթոդ, օրագրերի մեթոդ: Գնահատման համակցված մեթոդներ.
գործունեության արդյունքների գնահատում, գործարար խաղեր, թեստավորումներ, վարքի
վարկանիշային սանդղակներ, էտալոնային մեթոդ: Գնահատման արդյունքներ. տեղեկատվության
վերլուծություն և կիրառում, կապը զարգացման, ուսուցման և շարժադրդման համակարգերի հետ:
Հոգեբանական գնահատման թեսթերի փաթեթ: Գնահատման ընթացակարգերի կազմակերպում.
նախագծում, իրականացում, վերլուծություն, ներկայացում, գործածություն:
Գնահատման
վստահելիության խնդիր. օբյեկտիվություն, սխալներ, հիմնախնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гапоненко А. Л. Теория управления. М., 2011 /Դասախոսի գրադարան/
2. Мизинцев М. Ф., Сардарян А. Р. Оценка Персонала. М. 2014 /Դասախոսի գրադարան/
3. N. Schmitt. The Oxford HandԲook of Personnel Assessment and Selection, Oxford University Press,
USA, 2012 /Դասախոսի գրադարան/
4. HandԲook of Good Practice in Personnel Assessment, ed. Բy H. Honkanen , Helsinki 2002Edwards, J.,
Scott, J., & Raju, N. (2003). The human resources program-evaluation handԲook. Thousand Oaks,
Calif. ; London: Sage PuԲlications. /Դասախոսի գրադարան/
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2. ՄՌԿ տեսություններ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների
գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտի
ձևավորման նախադրյալների և տեսական ռեսուրսների վերաբերյալ,
 քննարկել ՄՌԿ գիտելիքի կառուցվածքը, նպատակները, գործառույթները, մոդելները,
 ներկայացնել ՄՌԿ առանցքային տեսական ուղղություններն ու դպրոցները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.

3.

վերլուծել մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի կառուցվածքը, առարկան,
նպատակները, գործառույթները,
պատկերացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման բնագավառի ձևավորման և զարգացման
ներգիտական օրինաչափությունները և սոցիալպատմական գործոնները,
տարբերակել և մեկնաբանել մարդկային ռեսուրսների կառավարման հայեցակարգային մոդելները,
տեսությունները և գիտական դպրոցները.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.
3.

իրականացնել ոլորտային հիմնախնդիրների տեսական մեկնաբանություններ,
իրականացնել գիտական հետազոտությունների հիմնախնդիրների տեսական մշակում
հետազոտական ծրագրերում գտնել գրագետ մեթոդաբանական լուծումներ.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

զարգացնել տեսական երևակայություն և վերլուծական ունակություններ,
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2.

զարգացնել միջառարկայականն տեսական ուսումնասիրության ունակություններ
աշխատել գիտական աղբյուրների հետ:

,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1`պատկերացնել
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման
իբրև
միջառարկայական
ուսումնասիրությունների
բնագավառի
գիտական
հենքը
կազմող`
հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական, կառավարման, սոցիալհոգեբանական, կոնֆլիկտաբանական, հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա2` տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման, կազմակերպական վարքի,
խմբային դինամիկայի, թիմակազմավորման և թիմային կառավարման, ներկազմակերպական
հաղորդակցությունների և կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգերի ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները
Բ2` մշակել, իրականացնել և գնահատել կադրային ներուժի զարգացման, ստեղծագործականության
կառավարման նորարարական ծրագրեր, կազմակերպական գիտելիքի կառավարման կարճաժամկետ
և երկարաժամկետ ռազմավարություններ, կարիերայի, իրավասությունների և պրոֆեսիոնալ
մոբիլության կառավարման ծրագրեր;
Բ3` իրականացնել աշխատակազմի որակական և քանակական բնութագրիչների և կատարողականի
արդյունավետության մոնիտորինգ և գնահատում, կազմակերպության կարիքների գնահատում,
մարդկային ռեսուրսների զարգացման և ուսուցման ծրագրերի կառավարում, աշխատակազմի,
աշխատավարձերի և փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կառավարում;
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
5. խմբային նախագծեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՄՌԿ ուսումնասիրությունների ոլորտի ձևավորումը. նախադրյալներ, փուլեր: ՄՌԿ էությունը և
կառուցվածքը. սահմանումներ, օբյեկտ, առարկա, նպատակներ, կառուցվածք: ՄՌԿ “մեղմ” և “կոշտ”
մոդելներ: ՄՌԿ դասական տեսություններ. գիտական կառավարման տեսություն`Թեյլոր,
ադմինիստրատիվ դպրոց` Ֆայոլ, բյուրոկրատական դպրոց` Վեբեր, կազմակերպական դպրոց` Գուլիկ,
Ուրվիկ, իրավիճակային դպրոց. Դրաքեր, Վուդվորդ: Մարդկային հարաբերությունների
տեսություններ. կազմակերպական վարքի տեսություն` Մեյո, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ
կազմակերպությունների տեսություն` Բարնար, մարդկային հարաբերությունների և վարքի
տեսություն` Արջիրիս, հումանիստական տեսություն` Մասլոու, երկգործոն տեսություն` Հերցբերգ,
մարդկային գործոնի տեսություն` ՄաքԳրեգոր, փոխադարձ գործակցության տեսություն` Ֆոլետ:
Մարդկային ռեսուրսների հայեցակարգեր. համակարգային հայեցակարգ` Լայկերտ, կառավարչական
ցանցի հայեցակարգ` Բլեյք և Մաքքենսի: կառավարման սիներգետիկական հայեցակարգ. Հակեն:
Մարդկային ռեսուրսների ռազմավարական կառավարման հայեցակարգ. Արմսթրոնգ: Ինտելեկտուալ
կապիտալի հայեցակարգ. մարդկային կապիտալ, սոցիալական կապիտալ, կազմակերպական
կապիտալ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

The Oxdord HandԲook of Human Resourse Management, Edited Բy Peter Բoxall, John Purcell, and Patrick
M. Wright, 2008. /Դասախոսի գրադարանից/
Armstrong’s HandԲook on Human Resousrse Management, M. Armstrong, 2013 /Դասախոսի
գրադարանից/
Personnel Administration: J. Cayer, 5th edition, 2013./Դասախոսի գրադարանից/
Human Resourse Management, W. Mondy, 7th edition, 2005. /Դասախոսի գրադարանից/
5. Lin Grensing-Pophal: HR Բook, Self-Counsel Press,
Canada, 2000. /Դասախոսի գրադարանից/

1. 2203/
Մ15

2. Աշխատանքային իրավունք և կադրային
քաղաքականություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային
կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին տրամադրել համակարգված գիտելիք աշխատանքային իրավունքի գիտական
հիմքերի և Հայաստանի Հանրապետությության տարածքում գործող աշխատանքային
հարաբերությունների կարգավորման և սոցիալական ապահովության համակարգի
կարգավորման իրավական նորմերի վերաբերյալ,
 մեկնաբանել կադրային քաղաքականության էությունը, ռազմավարությունը և մեխանիզմները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.

3.

պատկերացնել աշխատանքային իրավունքի հիմնական հասկացությունները,
ծանոթանալ ՀՀ աշխատանքային հարաբերությունների կառգավորման և սոցիալական
գործընկերության իրավական նորմերին,
ՀՀ սոցիալական ապահովության համակարգի
իրավական հիմքերին,
մեկնաբանել կադրային քաղաքականության տեսամեթոդաբանական հիմքերը.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.
3.

նախագծել և կառավարել կազմակերպության կադրային քաղաքականությունը
կազմել և լուծել անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագրեր,
կառավարել կազմակերպության ՄՌԿ ոլորտին առնչվող փաստաթղթաշրջանառության
համակարգը, մասնագիտական գործունեությունը կազմակերպել պետության սոցիալական
երաշխիքների համակարգին համապատասխան .

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.
2.

զարգացնել մասնագիտական իրավական կոմպետենտություն, կատարելագործել սոցիալական
ռիսկերի կառավարման ընդհանուր հմտություններ,
ձևավորել աշխատանքային վեճերի և կարգապահական զանցանքների իրավական կարգավորման
հմտություններ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3` մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, ռազմավարական
կադրային պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման, ուսուցման,
գնահատման և զարգացման օրինաչափությունները;
Ա6` գիտակցել ՀՀ աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման և սոցիալական
ապահովության գործող իրավական հիմքերը, աշխատանքային հարաբերությունների և գործարար
հաղորդակցությունների էթիկական նորմերը և էթիկետը;
Բ1`
նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և մասնագիտական
միջամտության ծրագրեր;
Բ4` մշակել ռեկրուտինգի ռազմավարություններ, մեթոդներ և գնահատման չափանիշներ,
կազմակերպության նպատակներին և աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխան`
իրականացնել աշխատատեղերի պրոֆիլների կազմման, տարածման, հավաքագրման աշխատանքներ,
դիմորդների սքրինինգ, հարցազրույցների վարում, անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքային
պայմանագրերի կազմման աշխատանքներ;
Բ6` իրականացնել կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային փորձաքննություն,
մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և նորմերի մշակում, վարձավճարների
մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման ռազմավարական պլանավորում, աշխատանքի
վարձատրությունների, արտոնությունների, փոխհատուցումների և խրախուսումների ճկուն
համակարգերի մշակում և կառավարում;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
5. ուսուցողական խաղեր,
6. փորձարարական միջամտություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր:
Յուրաքանչյուր ստուգումը ներառում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը համապատասխանաբար 3, 3, 2, 2
միավոր: Ստուգման ձևերն են.
1-ինստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 1 է:
2-րդստուգում. Գրավոր աշխատանք: Միավորների քայլը 1 է
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխատանքային օրենսդրություն և աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորում.
կարգավորվող հարաբերություններ, աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմքեր, կողմեր,
ներկայացուցչությունը կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում, աշխատանքային
օրենսդրության պահպանման հսկողություն և վերահսկողություն: Աշխատանքային իրավունքներ.
իրականացում և պաշտպանություն: Սոցիալական գործընկերությունը աշխատանքի ոլորտում.
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կոլեկտիվ պայմանագրերի ընդհանուր դրույթներ, հանրապետական, տարածքային և ճյուղային
կոլեկտիվ պայմանագրեր, կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագիր, կոլեկտիվ աշխատանքային
վեճերի կարգավորում: Աշխատանքային պայմանագիր. բովանդակություն և կնքում, տեսակներ,
կատարում: Աշխատանքային պայմանագրի լուծում, անձնական տվյալների պաշտպանություն,
աշխատաժամանակ, հանգիստ: Աշխատավարձ, երաշխիքներ և հատուցումներ: Կարգապահական
նորմեր. աշխատանքային կարգապահություն և զանցանքներ, նյութական պատասխանատվություն,
անվտանգություն և առողջություն: Սոցիալական ռիսկերի կառավարում. կենսաթոշակային
ապահովագրություն, սոցիալական ապահովության ձևեր և փաստաթղթեր, հաշմանդամության,
գործազրկության, ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և հետծննդաբերության շրջանի
սոցիալական և իրավական կարգավորումներ: Կադրային քաղաքականության հասկացություն,
պլանավորում և կառավարում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ.Պետրոսյան. Աշխատանքային իրավունք: Երևան, 2015 /Դասախոսի գրադարան/
2. ՀՀ Աշխատանքային Օրենսդրություն/Դասախոսի գրադարան/
3. ՀՀ օրենքը Հաշմանդամության սոցիալական պաշտպանության մասին /Դասախոսի գրադարան/
4. ՀՀ օրենքը Բնակչության զբաղվածության եվ գործազրկության դեպքում սոցիալական
պաշտպանության մասին: /Դասախոսի գրադարան/
5. Кадровая политика и планирование, учебник для вузов: Одегов Ю.Г., Москва , 2014 /Դասախոսի
գրադարան/
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2. Մարդկային ռեսուրսների զարգացում և
ուսուցում

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5.Դասախոսություն – 2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ծանոթացնել ուսանողներին մարդկային ռեսուրսների ոլորտում լայն տարածում ունեցող և
ՄՌԿ համակարգի մաս կազմող` ռազմավարական զարգացման արդի հայեցակարգին,
 ներկայացնել տարբեր տիպի կազմակերպություններում աշխատակազմերի աստիճանական և
արդյունավետ զարգացման ծրագրային և հայեցակարգային խնդիրները, որոնց յուրացումը
հնարավորություն կտա ձևավորել բազմակողմանի և արդիական գիտելիք մարդկային
ռեսուրսների կատարելագործման նպատակների, մեթոդների, մակարդակների, ձևաչափերի,
գործընթացների, պայմանների և շարժադրդման մոտեցումների վերաբերյալ,
 ցույց տալ կապը կազմակերպություններում գիտելիքի կառավարման, կազմակերպական
հնարավորությունների զարգացման և արդյունավետ կառավարչական գործունեության միջև:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

վերլուծել մարդկային ռեսուրսների զարգացման արդի հայեցակարգերը և ժամանակակից փորձը,
մեկնաբանել կազմակերպություններում գիտելիքի կառավարման համակարգի էությունը և
գործառնման առանձնահատկությունները,
տարբերակել և համադրել աշխատակազմի զարգացման առանցքային սկզբունքները, մեթոդները,
գործընթացները, ընթացակարգերը, պայմանավորող գործոնները և հնարավորությունները.
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(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

2.

3.

նախագծել, իրականացնել և գնահատել մարդկային ռեսուրսների զարգացման ծրագրեր,
կազմակերպության աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման կարիքների գնահատում և
թիրախային մասնագիտական միջամտություն,
տարբերակված և քննադատական մոտեցում ցուցաբերել ուսուցման այլընտրանքային մոդելների
միջև` կախված անձնային, թիմային, կազմակերպական, շուկայական, սոցիալական և
մշակութային գործոններից:
իրականացնել կազմակերպական գիտելիքի կառավարման կարճաժամկետ և երկարաժամկետ
ռազմավարական պլանավորում.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

2.

դրսևորել մարդկային ռեսուրսի` որպես դինամիկ, “հոսուն”, ակտիվ , փոխակերպվող մարդկային
կապիտալի և ուսուցման իբրև “կյանքի երկարությամբ” տևող գործընթացի (life long learning)
ընկալում;
համապարփակ մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերել աշխատակազմի մասնագիտական
իրավասությունների, ընդհանրական կարողությունների զարգացման և աշխատանքային
հարաբերությունների ներդաշնակեցման
հարցերում, կիրառել ստացված գիտելիքները
աշխատակազմի արդյունավետ զարգացման պլանավորման և կառավարման նպատակներով:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1`
պատկերացնել
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման
իբրև
միջառարկայական
ուսումնասիրությունների
բնագավառի
գիտական
հենքը
կազմող`
հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական, կառավարման, սոցիալհոգեբանական, կոնֆլիկտաբանական, հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա3` մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, ռազմավարական
կադրային պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման, ուսուցման,
գնահատման և զարգացման օրինաչափությունները;
Բ2` մշակել, իրականացնել և գնահատել կադրային ներուժի զարգացման, ստեղծագործականության
կառավարման նորարարական ծրագրեր, կազմակերպական գիտելիքի կառավարման կարճաժամկետ
և երկարաժամկետ ռազմավարություններ, կարիերայի, իրավասությունների և պրոֆեսիոնալ
մոբիլության կառավարման ծրագրեր;
Բ3` իրականացնել աշխատակազմի որակական և քանակական բնութագրիչների և կատարողականի
արդյունավետության մոնիտորինգ և գնահատում, կազմակերպության կարիքների գնահատում,
մարդկային ռեսուրսների զարգացման և ուսուցման ծրագրերի կառավարում, աշխատակազմի,
աշխատավարձերի և փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կառավարում;
Բ5` աջակցել կազմակերպություններում արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման
ապահովմանը, կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը, կազմակերպական
կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և կառավարմանը;
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
5. խմբային նախագծեր:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակումէ 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը
1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Մարդկային ռեսուրսների զարգացումը կառավարման համակարգում: Զարգացում և ուսուցում.
արդիականություն,
ժամանակակից
մոտեցումներ,
գիտելիքի
կառավարման
համակարգ:
Կազմակերպական ուսուցման տեսական հիմքերը. վարքաբանական և կոգնիտիվ հայեցակարգեր,
էմպիրիկ և սոցիալական սովորեցման մոտեցումներ: Մարդկային ռեսուրսների գարգացման փաթեթ.
կարիքի գնահատում, նախագծում, իրականացում: Ուսուցում և թրեյնինգ. տաբերակված մոտեցման
էությունը: Կարիերայի կառավարում և զարգացում: Ներկազմակերպական ուսուցում. ոճեր, ցիկլեր,
ռազմավարություններ: Քիրքպատրիկի գնահատման համակարգ: Մարդկային ռեսուրսների
զարգացման ռազմավարական առաջնահերթություններ և փուլեր: Աշխատակազմի ուսուցման և
զարգացման
մոդելներ.
արդյունավետություն,
հասցեականություն,
միջազգային
փորձ:
Կազմակերպական ուսուցում. ձևեր, գործընթաց, արդյունքներ: Աշխատակազմի ուսուցման
այլընտրանքային մոդելներ. միակոնտուր, երկկոնտուր, ադապտիվ և գեներատիվ ուսուցում:
Զարգացման շարժադրդում և ինքնակառավարվող ուսուցում: Ուսուցման կորեր և արագության խնդիր:
Անհատական կրթությունից դեպի կազմակերպական հնարավորությունների ընդլայնում: Ուսուցման
նպատակներ և իրավասությունների ոլորտներ. դիդակտիկ, մասնագիտական, անհատական ուսուցում,
ինքնազաևգացնող ուսուցում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. V. Martin, Managing Projects in Human Resources, Training and Development. Kogan Page PuԲlishers,
2006.
/http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/puԲlications/HRMT_w_cover_resized.pdf /
2. John P. Wilson, Human Resource Development. Kogan Page PuԲlishers, 2005 /Դասախոսի գրադարանից/
3. Jon M. Werner, Randy L. DeSimone, Human Resource Development, Cengage Learning, 2011 /ԵՊՀ
Տարածաշրջանային ինտեգրացիայի և կոնֆլիկտների լուծման գրադարանից/
4. М. Армстронг. Практика управления человеческими ресурсами. Санкт-Петербург, 2004 /
http://www.htԲs-miit.ru:9999/ԲiԲlio/Բooks/km/18/2.pdf/
5. Управление персоналом: Учебник. Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена Б.Л. М., 2003. /
http://finances.social/personalom-upravlenie/upravlenie-personalom-ucheԲnik-dlya-vuzov-pod.html/
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4 ժամ/շաբ.

6. 2- րդ՝ գարնանային

2. Ռեկրուտինգ

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. Դասախոսություն – 2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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կիսամյակ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
 ծանոթանցնել ուսանողներին ռեկրուտինգի` իբրև մարդկային ռեսուրսների կառավարման
համակարգի բաղադրիչի մեթոդական, ընթացակարգային առանձնահատկություններին,
գիտագործնական և կիրառական հնարավորություններին,


մեկնաբանել ՄՌԿ մասնագետի կողմից աշխատակազմի ձևավորման ռազմավարության
մշակման և գործարկման ուղղությունների և արդյունավերության ապահովման գործոնների
խնդիրները,



քննարկել ռեկրուտինգի մեթոդները, մոդելները, տեխնիկաները` մատնանշելով արդի
միտումներն ու հիմնական սխալները:

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

մեկնաբանելու
ռեկրուտինգի
զարգացման
և
կայացման
պատմական
ընթացքի
առանձնահատկությունները, արդի տեսական մոտեցումները,
բացատրելու անձնակազմի ձևավորման մասնագիտական պահանջները, սկզբունքները և
տեխնոլոգիաները,
տարբերակելու անձնակազմի ընտրության, ընդունելության և հարմարման այլընտրանքային
մեխանիզմները և վերիններիս օպտիմալ գործածման հնարավորությունները:

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.

2.
3.

իրականացնելու կազմակերպության կարիքների գնահատում, աշխատատեղերի պրոֆիլների
կազմում, ռեկրուտինգի ռազմավարությունների, համակցված մեթոդների, տեխնիկաների,
քարտեզների մշակում,
կազմելու և գնահատելու աշխատակազմի ձևավորման փաստաթղթերի փաթեթները,
իրականացնելու դիմորդների սքրինինգ և գնահատում, վարելու արդյունավետ ելքով
հարցազրույցներ, տեղայնացնելու ժամանակակից տեսություններում և տարբեր ռեկրուտինգի
մոդելների շրջանականերում կիրառվող վերլուծական և մեկնաբանողական հնարքներ.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.
2.
3.

արդյունավետորեն օգտվելու տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
գնահատելու ընթացիկ տեղեկատվական և հաղորդակացական գործընթացները:
ձևավորելու ռազմավարական պլանավորման և արդյունավետ գործարար հաղորդակցության
հմտությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3` մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, ռազմավարական
կադրային պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման, ուսուցման,
գնահատման և զարգացման օրինաչափությունները
Ա5` բացատրել արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման, կորպորատիվ մշակույթի,
կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշման և կառավարման հայեցակարգային
հիմքերը և կիրառական մոդելները;
Բ4`
մշակել ռեկրուտինգի ռազմավարություններ, մեթոդներ և գնահատման չափանիշներ,
պահանջներին համապատասխան`
կազմակերպության նպատակներին և աշխատաշուկայի
իրականացնել
աշխատատեղերի
պրոֆիլների
կազմման,
տարածման,
հավաքագրման
աշխատանքներ, դիմորդների սքրինինգ, հարցազրույցների վարում, անհատական և կոլեկտիվ
աշխատանքային պայմանագրերի կազմման աշխատանքներ

– 318 –

Բ6` իրականացնել
կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային
փորձաքննություն, մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և նորմերի մշակում,
վարձավճարների մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման ռազմավարական պլանավորում,
աշխատանքի վարձատրությունների, արտոնությունների, փոխհատուցումների և խրախուսումների
ճկուն համակարգերի մշակում և կառավարում:
Գ2 աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
Գ3`
կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ
ռազմավարական պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի
գործարար և կառավարչական հաղորդակցություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2.քննարկում
3. պրեզենտացիաներ
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
5. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակումէ 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը
1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Աշխատատեղի պրոֆիլի ձևավորում.
անհրաժեշտության և կարիքների գնահատում և
վերլուծություն, նկարագրություն, մասնագրում, ռազմավարական համապատասխանեցում:
Անհրաժեշտ փաստաթղթեր`
աշխատանքի նկարագրություն, ռեզյումե, ինքնակենսագրական.
կազմում, տարածում, հավաքագրում և գնահատում: Դիմորդների սկրինինգ. ստացված
փաստաթղթերի վերլուծություն և գնահատում, շորթ-լիստերի կազմում: Դիմորդների գնահատում.
մեթոդներ, տեխնիկաներ, թեստեր: Հարցազրույց. նպատակ, անցկացման կանոններ, տեխնիկաներ,
կառուցվածք:
Հարցազրույցի տիպեր. կառուցվածքային
հարցազրույց, CASE հարցազրույց,
պրոեկտիվ հարցազրույց, սթրեսային հարցազրույց: Թեկնածուի ընտրություն. որոշման կայացում,
“տաղանդների որս”: Աշխատակազմի հարմարում. քոուչինգ, մենթորինգ: Օպտիմալացում և
այլընտրանքային մեխանիզմներ. աութսորսինգ, աութսթաֆֆինգ, լիզինգ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

С.Иванова. Искусство подбора персонала. М., 2004 (դասախոսի գրադարանից)
П.Морнель. Технологии эффективного найма. М., 2005 (դասախոսի գրադարանից)
Р. Бирн. Учебник рекрутера. М., 2006 (դասախոսի գրադարանից)
Arthur Pell: The complete guide to the Human Resource Management, Alpha, 2004 (դասախոսի
գրադարանից)
The Oxdord HandԲook of Human Resourse Management, Edited Բy Peter Բoxall, (դասախոսի
գրադարանից)
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4. 2 ժամ/շաբ.

2. Կազմակերպական կոնֆլիկտների
կառավարում

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսանողներին ծանոթացնել աշխատանքային միջավայրում առաջացող կոնֆլիկտների
կառուցվածքային, գործընթացային և տիպային առանձնահատկություններին,
 մեկնաբանել սոցիոլոգիայի, կոնֆլիկտաբանության, հոգեբանության, կազմակերպությունների
տեսության հատման տիրույթում գտնվող արդի մոտեցումները և կազմակերպական
կոնֆլիկտների լուծման միջազգային փորձը,
 քննարկել կազմակերպական կոնֆլիկտների վերլուծության տեսական և մեթոդաբանական
հիմքերը, ձևավորել մասնագիտական միջամտության հմտություններ`շեշտադրելով
մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կազմակերպական կոնֆլիկտների
կանխարգելման, աղտորոշման և կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների և գործիքների
առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

վերլուծել կազմակերպական կոնֆլիկտաբանության հիմնական հասկացությունները, տեսական
ռեսուրսները և արդի միտումները,
տարբերակել և մեկնաբանել աշխատանքային միջավայրում կոնֆլիկտների վերծության
մեթոդաբանական հիմքերը,
պատկերացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում կոնֆլիկտի հետ աշխատանքի
առանցքային ուղղությունները և ձևերը.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.
3.

մշակել և իրականացնել կազմակերպական կոնֆլիկտների համակարգային աղտորոշում,
տարբերակված մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերել կոնֆլիկտի հետ աշխատանքում,
նախագծել և իրականացնել նպատակային կանխարգելում և կառավարում,
գնահատել կոնֆլիկտային միջամտության արդյունավետությունը.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.
2.

զարգացնել անձնային կոնֆլիկտային կոմպետենտություն և մշակույթ, փոխարինել կոնֆլիկտի
առօրեական գիտելիքը մասնագիտական ընկալմամբ,
գործնականում կիրառել կազմակերպական կոնֆլիկտների հետ աշխատանքի և մասնագիտական
միջամտությունների
հմտությունները`
ուղղված
ներխմբային
հաղորդակցությունների
աջակցմանը:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1` պատկերացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման իբրև միջառարկայական
ուսումնասիրությունների բնագավառի գիտական հենքը կազմող` հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական, կառավարման, սոցիալհոգեբանական, կոնֆլիկտաբանական, հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա5` բացատրել արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման, կորպորատիվ մշակույթի,
կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշման և կառավարման հայեցակարգային
հիմքերը և կիրառական մոդելները;
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Բ1` նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և
մասնագիտական միջամտության ծրագրեր;
Բ5` աջակցել կազմակերպություններում արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման
ապահովմանը, կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը, կազմակերպական
կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և կառավարմանը;
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալ-տնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
Գ3`
կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ
ռազմավարական պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի
գործարար և կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
5. ուսուցողական և գործնական խաղեր,
6. փորձարարական միջամտություններ,
7. խմբային նախագծեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կազմակերպական կոնֆլիկտ. հասկացություն, գործառույթներ և տիպային նկարագիր: Կոնֆլիկտի
կառուցվածքային մոդել. առանցքային տարրեր, կապեր, համակարգ: Կոնֆլիկտի դինամիկ մոդել.
առաջացման և զարգացման օրինաչափություններ, փուլեր, ուժգնացման տրամաբանություն:
Կոնֆլիկտային միջամտության այլընտրանքներ. կանխատեսում, կանխարգելում, կարգավորում,
կառավարում, լուծում, փոխակերպում: Կազմակերպական կոնֆլիկտների աղտորոշում. մոդելներ,
ինդիկատորներ, կիրառական մեթոդներ: Կոնֆլիկտային միջամտություն. կանխաարգելիչ, կուրատիվ,
դե-էսկալացնող միջամտություններ:
Կոնֆլիկտի կառավարման ռազմավարական մոդելներ.
“բևեռացումներ” և “ռիթմեր”, միջամտության դերային ձևաչափեր, “վստահության կրեդիտներ”:
Կոնֆլիկտային վարքի ոճերի և ռազմավարությունների աղտորոշում. Թոմասի թեսթ: Կոնֆլիկտային
միջամտության
ուղղություններ.
հիմնախնդիր,
գործընթաց,
ընկալումներ,
կողմեր,
հաղորդակցություն: Կոնֆլիկտային միջամտության արդյունավետության խնդիր. չափանիշներ,
գնահատում, հետադարձ կապ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.

Մ. Մուրադյան, Քաղաքացիական միջնորդության գործընթացն ու հմտությունները. Երևան, 2006
/ԵՊՀ Տարածաշրջանային ինտեգրացիայի և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոնի գրադարան/
The Oxford HandԲook of Conflict Management in Organizations, ed. Բy W. K. Roche, P. Teague, and A.
J. S. Colvin, 2014 /Դասախոսի գրադարան/
S. Fisher, D. I. AԲdi, J. Ludin, Working with Conflict: Skills and Strategies for Action, Բirmingham 2005.
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4.

5.

/ԵՊՀ Տարածաշրջանային ինտեգրացիայի և կոնֆլիկտների լուծման կենտրոնի գրադարան/
Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Практическое руководство по конфликтологии
для предпринимателей, широкого круга читателей. М., 2002. / http://www.conflictresolve.org/conflictresolve.pdf/
Ф. Глазл. Конфликт-Менеджмент. Настольная книга руководителя и консультанта. Калуга, 2002.
/Դասախոսի գրադարան/

1. 2203/
Մ19

2. Գործարար բանակցություններ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային
կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց

6.

Դասընթացի նպատակն է՝


ուսանողներին տրամադրել համակողմանի, համակարգված գիտելիք
ոլորտում իրականացվող հաղորդակցման և շփման գործընթացների
մոտեցումների, հայեցակարգերի և սկզբունքների վերաբերյալ,



ներկայացնել գրավոր և բանավոր հաղորդակցություների՝ հանրային ելույթների,
բանակցությունների վարման, հեռախոսազրույցների, գործարար նամակագրության
սկզբունքները և ձևերը



մեկնաբանել գործարար շփման էթիկայի և գործարար էթիկետի կանոնները:

գործարար
հիմնական

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
4. քննարկել գործարար հաղորդակցությունների ժամանակակից հայեցակարգային մոտեցումները,
հիմնական հասկացությունները,
5. մեկնաբանել գործարար շփման հիմնական սկզբունքները, արդյունավետ բիզնես
հաղորդակցությունների հաստատման հիմքերը,
6. սահմանել և մեկնաբանել բիզնես հաղորդակցությունների և գործարար շփման էթիկական և
իրավական նորմերն ու կանոնները.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
4.
5.
6.

աջակցել կազմակերպություններում արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման
ապահովմանը,
նպաստել կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը,
իրականացնել հանրային ելույթներ և գործարար բանակցություններ, պատրաստել գրավոր
հաղորդագրություններ, օգտագործել գործարար նամակագրության սկզբունքները.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1. արդյունավետորեն օգտվել տարատեսակ աղբյուրներից (գիտական գրականություն, ինտերնետ
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն)
2. գնահատել ընթացիկ տեղեկատվական գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա5` բացատրել արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման, կորպորատիվ մշակույթի,
կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշման և կառավարման հայեցակարգային
հիմքերը և կիրառական մոդելները,
Ա6` գիտակցել ՀՀ աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման և սոցիալական
ապահովության գործող իրավական հիմքերը, աշխատանքային հարաբերությունների և գործարար
հաղորդակցությունների էթիկական նորմերը և էթիկետը,
Բ5` աջակցել կազմակերպություններում արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման
ապահովմանը, կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը, կազմակերպական
կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և կառավարմանը,
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալ-տնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները,
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
Գ3`
կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ
ռազմավարական պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի
գործարար և կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.

դասախոսություններ,
քննարկումներ,
ցուցադրություններ,
գործնական նախագծեր,
դերային խաղեր:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: “Հաղորդակցություն”, “գործարար հաղորդակցություն” հասկացությունները;
Գործարար շփում. շփման տեսակները՝ ճանաչողական, համոզող, էքսպրեսիվ, սուգեստիվ, ծիսական
շփում: Լսելը գործարար շփման գործընթացում, Հետադարձ կապի ապահովում: Գործարար շփման
խոսքային՝ վերբալ, միջոցները: Ոչ վերբալ հաղորդակցություն: Մանիպուլյացիոն հնարքները
գործարար շփման ընթացքում, Գործարար շփման գենդերային համատեքստը: Քննադատությունն ու
հաճոյախոսությունը գործարար շփման ընթացքում, կոմպլիմենտի գործառույթը: Հարց ու
պատասխանը՝ Q&A, գործարար շփման ընթացքում: Հաղորդակցության խոչընդոտները: Գործարար
իմիջը որպես գործարար հաղորդակցման մեխանիզմ: Հանրային խոսք, հրապարակային ելույթներ:
Գործարար հաղորդակցման ձևերը` գործարար զրույց, հեռախոսազրույց, բանավեճ, քննարկում,
գործարար խորհրդակցություններ, բանակցությոններ, մամուլի ասուլիսներ, պրեզենտացիաներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Кузнецов И., Деловое общение, Ростов-на Дону, 2014,
/http://www.phoenixԲooks.ru/Բooks/Բook/O0066721/delovoe-oԲschenie-ucheԲ-posoԲie-dlya-Բakalavrov/
7. Скаженик Е., Деловое общение, Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. (դասախոսը
տրամադրում է էլեկտրոնային տարբերակը)
8. Lorri Harvi Moore, Բusiness Communication, Achieving Results,
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/https://is.muni.cz/el/1456/jaro2014/MPV_COMA/um/E-Բook_Բusiness-Communication.pdf/
9. Բisiness Communications, PuԲlished Բy Association of Բusiness Practitioners (AԲP), UK, 2010,
/http://www.ԲԲpsd.co.uk/wp-content/uploads/2010/11/Բusiness-Communications.pdf/
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Մ20
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Վարձատրությունների կառավարում

3. 3 ECTS կրեդիտ

5.Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 2-րդ՝ աշնանային
7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց
կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է`
 ձևավորել համակարգված գիտելիքներ մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում
աշխատանքի վարձատրության համակարգի կառուցվածքի, ձևավորման գործընթացի,
կառավարման օրինաչափությունների և գործառնական առանձնահատկությունների
վերաբերյալ,
 քննարկել կազմակերպական կառավարման համակարգում կադրային քաղաքականության,
կազմակերպական ռազմավարության և աշխատանքի վարձատրման քաղաքականության
միջև կապերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. մեկնաբանել աշխատանքի վարձատրության տնտեսական հիմքերը,
2. ճանաչել վարձատրությունների կառավարման տեղը և դերը մարդկային ռեսուրսների
կառավարման համակարգում,
3. պատկերացնել աշխատավարձերի և սոցիալական բնույթի վճարների գոյացման մեխանիզմները,
ճանաչել աշխատանքի վարձատրության տարբեր համակարգեր, մոտեցումներ և կարգավորման
նորմատիվային հիմքեր.

(բուն մասնագիտական կարողություններ)
1. կառուցել տարիֆային ցանցեր, ոչ տարիֆային համակարգեր, աստիճանակարգային և այլ արդի
համակարգեր,
2. իրականացնել տարբեր կարգերի աշխատակիցների աշխատավարձերի հաշվարկ,
3. մշակել և հաշվարկել լրավճարների, փոխհատուցումների, խրախուսմումների փաթեթներ.

(ընդհանրական կարողություններ)
1.

կատարելագործել աշխատակազմի շարժադրդման հմտություններ, զարգացնել ռացիոնալ,
ռեսուրսային կառավարման ունակություններ,
2. ձևավորել
ռազմավարական
պլանավորման
հմտություններ,
վարձատրությունների
կառավարման համակարգերի մշակման շրջանակներում` առաջնորդվել առկա պետական
կարգավորումներով:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1` պատկերացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման իբրև միջառարկայական
ուսումնասիրությունների բնագավառի գիտական հենքը կազմող` հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական, կառավարման, սոցիալհոգեբանական, կոնֆլիկտաբանական, հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա3` մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, ռազմավարական
կադրային պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման, ուսուցման,
գնահատման և զարգացման օրինաչափությունները;
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Բ1` նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և
մասնագիտական միջամտության ծրագրեր;
Բ6` իրականացնել
կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային
փորձաքննություն, մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և նորմերի մշակում,
վարձավճարների մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման ռազմավարական պլանավորում,
աշխատանքի վարձատրությունների, արտոնությունների, փոխհատուցումների և խրախուսումների
ճկուն համակարգերի մշակում և կառավարում;
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
Գ3`
կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ
ռազմավարական պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի
գործարար և կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
5. գործնական նախագծեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Վարձատրությունը կազմակերպական կառավարման համակարգում. կադրային քաղաքականություն
և կազմակերպական ռազմավարություն, աշխատանքի վարձատրման քաղաքականություն:
Համակարգի արտաքին միջավայր. աշխատաշուկայի կոնյուկտւրա, կազմակերպության բիզնես
միջավայրի բնութագրիչներ, աշխատանքային օրենսդրություն, հարկային օրենսդրություն:
Համակարգի ներքին միջավայր. ռազմավարական նպատակներ և խնդիրներ, ֆինանսական
հնարավորություններ, կազմակերպական մշակույթ, ֆունկցիոնալ կառույցներ: Աշխատանքի
վարձատրության տնտեսական վերլուծություն. նոմինալ և իրական աշխատավարձ, աշխատավարձի
ձևավորման վրա ազդող գործոններ, աշխատավարձի կազմակերպման ավանդական և ոչ
ավանդական տիպեր: Աշխատանքի վճարման կազմակերպում. վարձատրման տարիֆային
համակարգ, հավելավճարների, խրախուսման համակարգերի կառավարում, աշխատանքի վճարման
ձևեր և համակարգեր: Փոխհատուցումային փաթեթ. սոցիալական փաթեթ, մրցակցային
փոխհատուցումային
փաթեթ,
պահանջներ
ձևավորման
տրամաբանություն,
լրացուցիչ
արտոնությունների ճկուն ծրագրեր: Վարձատրությունների կառավարում. աշխատավարձների
ֆոնդի ձևավորում և օգտագործում: Վարձատրությունների կառավարման գործընթաց: Վճարումների
պայմաններ, բաղադրություն, ռեսուրսային ապահովում, ռեգլամենտավորում, ընթացակարգեր,
փաստաթղթեր: Մարդկային ռեսուրսների վարձատրության համակարգային պարամետրեր.
կայունացուցիչներ, խթանիչներ, կարգավորիչներ: Մարդկային ռեսուրսների վարձատրման
սկզբունքների և նորմերի մշակում. վարձավճարների մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման
ռազմավարության մշակում, պլանավորում, իրականացում, վերահսկողություն, գնահատում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գրիգորյան Հ.Ս. Աշխատանքի ցուցանիշների պլանավորում և վերլուծություն: Ուսումնական

ձեռնարկ. Երևան, 2005. /ԵՊՀ գրադարան/
2. Պողոսյան Ս. Աշխատանքի տնտեսագիտություն. Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2004 /ԵՊՀ
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գրադարան/
3. Рофе А. И. Экономика труда : учебник. М, 2010. /Դասախոսի գրադարանից/
4. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб, Питер, 2005. – 832
5. Управление персоналом: Учебник. Под ред. Базарова Т.Ю., Еремена
Б.Л. М., 2003. /
http://finances.social/personalom-upravlenie/upravlenie-personalom-ucheԲnik-dlya-vuzov-pod.html /
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2. ՄՌԿ պրակտիկում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային
կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 տրամադրել մարդկային ռեսուրսների կառավարման առանձին գործիքների պլանավորման,
կազմակերպման և իրականացման փորձառություն,
 հնարավորություն տալ ուսանողներին գործնականում կիրառել և ամրապնդել “Ռեկրուտինգ” և
“Մարդկային ռեսուրսների մոնիտորինգ և գնահատում” մասնագիտական դասընթացների
շրջանակներում ստացած գիտելիքները` դասավանդման ինտերակտիվ, խաղային, խմբային
արդի մեթոդների կիրառմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

վերհանել ռեկրուտինգի մեթոդների և տեխնիկաների գործնական կիրառման հիմնախնդիրները,
հնարավորությունները և ընթացակարգերը,
պատկերացնել աշխատակազմի մոնիթորինգի և գնահատման առանձին մեխանիզմների կիրառման
առանձնահատկությունները,
ճանաչել տարբեր մեթոդների համակցման գործնական եղանակները.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.

3.

կիրառել մարդկային ռեսուրսների մոնիթորինգի և գնահատման քանակական, որակական և խառը
մեթոդներ,
կազմել, տարածել, հավաքագրել և գնահատել աշխատանքի նկարագրություններ, ռեզյումեներ,
ինքնակենսագրականներ, իրականացնել դիմորդների սքրինինգ` ստացված փաստաթղթերի
վերլուծություն և գնահատում, շորթ-լիստերի կազմում,
վարել տարբեր տիպի հարցազրույթներ` կառուցվածքային հարցազրույցներ, CASE հարցազրույցներ,
պրոեկտիվ հարցազրույցներ և սթրեսային հարցազրույցներ.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.

2.

զարգացնել շփման և հաղորդակցման հմտություններ, գործնականում կիրառել մարդկային
ռեսուրսների ռեկրուտինգի, մոնիթորինգի և գնահատման գործիքները կառավարչական
գործունեության օպտիմալացման նպատակով
մասնագիտական գործունեության շրջանակներում օգտվել համացանցային ռեսուրսներից:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4` ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում սոցիոլոգիական, գնահատողական,
հոգեբանական հետազոտությունների և աշխատակազմի աուդիտի
ժամանակակից մեթոդները և
տեխնիկաները;
Բ3` իրականացնել աշխատակազմի որակական և քանակական բնութագրիչների և կատարողականի
արդյունավետության
մոնիտորինգ և գնահատում, կազմակերպության կարիքների գնահատում,
մարդկային ռեսուրսների զարգացման և ուսուցման ծրագրերի կառավարում, աշխատակազմի,
աշխատավարձերի և փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կառավարում;
Բ4`
մշակել ռեկրուտինգի ռազմավարություններ, մեթոդներ և գնահատման չափանիշներ,
կազմակերպության նպատակներին և աշխատաշուկայի
պահանջներին համապատասխան`
իրականացնել աշխատատեղերի պրոֆիլների կազմման, տարածման, հավաքագրման աշխատանքներ,
դիմորդների սքրինինգ, հարցազրույցների վարում, անհատական և կոլեկտիվ աշխատանքային
պայմանագրերի կազմման աշխատանքներ;
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

դասախոսություններ,
քննարկումներ,
ցուցադրություններ,
ուսուցողական խաղեր,
գործնական նախագծեր,
փորձարարական միջամտություններ:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Գնահատման քանակական մեթոդների գործնական կիրառություն. բալային մեթոդ, կոեֆիցենտների
համակարգ, ռանգային կարգի մեթոդ, գրաֆիկական պրոֆիլի մեթոդ, գնահատման կենտրոնների մեթոդ:
Գնահատման որակական մեթոդների գործնական կիրառություն., 360° մեթոդ, վերահսկող քատերի մեթոդ,
համեմատական ուսումնասիրություն, վարքի գնահատում, նկարագրական մեթոդներ, կրիտիկական
իրավիճակների մեթոդ, օրագրերի մեթոդ: Գնահատման համակցված մեթոդներ. գործունեության
արդյունքների գնահատում, գործարար խաղեր, թեստավորումներ, վարքի վարկանիշային սանդղակներ,
էտալոնային մեթոդ: Անձնակազմի ձևավորման անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում, տարածում,
հավաքագրում, գնահատում: Դիմորդների սքրինինգի փորձառություն. ստացված փաստաթղթերի
վերլուծություն և գնահատում, շորթլիստերի կազմում: Դիմորդների գնահատում. մեթոդներ, տեխնիկաներ,
թեստեր: Տարբեր տիպի հարցազրույցների վարում. կառուցվածքային հարցազրույց, CASE հարցազրույց,
պրոեկտիվ հարցազրույց, սթրեսային հարցազրույց: Թեկնածուի ընտրություն. որոշման կայացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

П.Морнель. Технологии эффективного найма. М., 2005 /Դասախոսի գրադարանից/
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2.
3.
4.

Р. Бирн. Учебник рекрутера. М., 2006 /Դասախոսի գրադարանից/
N. Schmitt, The Oxford HandԲook of Personnel Assessment and Selection, Oxford University Press, USA, 2012
/Դասախոսի գրադարանից/
HandԲook of Good Practice in Personnel Assessment, ed. Բy H. Honkanen , Helsinki 2002 /Դասախոսի
գրադարանից/
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2. Խմբային դինամիկա և առաջնորդություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 տրամադրել ինտեգրված գիտելիք սոցիալական խմբերի կազմավորման, գործառնման
օրինաչափությունների և սոցիալական կազմակերպման ձևերի վերաբերյալ,
 ծանոթացնել խմբի սոցիոլոգիական ընկալման տեսամեթոդաբանական հիմքերին և խմբային
գործընթացների սոցիալհոգեբանական ընդհանուր նկարագրին,
 քննարկել առաջնորդության դերը և տեղը խմբային աշխատանքի արդյունավետության
ապահովման գործում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.
2.
3.

մեկնաբանել խմբային գործընթացների սոցիոլոգիական և սոցիալհոգեբանական վերլուծության
տեսական և մեթոդաբանական հիմքերը,
տարբերակել և համադրել առաջնորդության տեսությունները և մոդելները,
քննարկել կազմակերպություններում խմբային դինամիկայի հետազոտման և վերլուծության
մեթոդները, տեխնիկաները և հնարավորությունները.

(բուն մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.
3.

ուսումնասիրել կազմակերպություններում փոքր խմբերի դինամիկայի գործընթացները,
մշակել ներկազմակերպական խմբային գործընթացների սոցիոլոգիական և հոգեբանական
հետազոտության ծրագրեր,
մասնագիտական գործունեության մեջ կիրառել առաջնորդության արդյունավետ մոդելներ.

(ընդհանրական կարողություններ)
1.
2.

զարգացնել շփման և հաղորդակցման մասնագիտական ընկալում և վարման հմտություններ,
ձևավորել արդյունավետ խմբային աշխատանքի ունակություններ, խուսափել առաջնորդության
ապակառուցողական դրսևորումներից և ռիսկերից:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1`
պատկերացնել
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման
իբրև
միջառարկայական
ուսումնասիրությունների
բնագավառի
գիտական
հենքը
կազմող`
հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական,
կառավարման,
սոցիալհոգեբանական,
կոնֆլիկտաբանական,
հոգեբանական,
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տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա2` տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման, կազմակերպական վարքի, խմբային
դինամիկայի,
թիմակազմավորման
և
թիմային
կառավարման,
ներկազմակերպական
հաղորդակցությունների և կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգերի ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները;
Բ5` աջակցել կազմակերպություններում արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման ապահովմանը,
կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը, կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի
ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և կառավարմանը;
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
5. խմբային աշխատանք,
6. գործնական ծրագրեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Խմբային դինամիկա. հասկացության էությունը և ձևավորումը: Խմբային դինամիկայի գործոններ. խմբի
չափ,
կազմ,
սոցիալտնտեսական
գործոններ,
անհատահոգեբանական
գործոններ,
սոցիալդեմոգրաֆիական նկարագիր: Փոքր խմբերի կազմավորման օրինաչափությունները. ձևավորում,
ցիկլեր, Բ. Թաքմենի փուլային մոդել: Խմբերի տիպաբանման մոդելներ. պայմանական և իրական, մեծ և
փոքր խմբեր, առաջնային և երկրորդական խմբեր, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբեր: Սոցիալական ներազդումը
փոքր խմբերում.
խմբային ճնշման երևույթ,
փոքր սոցիալական խմբի կառուցվածքի
ստրատոմետրիկական մոդել, հարմարվողականություն, նեգատիվիզմ: Խմբում գործարար և էմոցիոնալ
փոխհարաբերությունների և ոչ ֆորմալ կառուցվածքի աղտորոշում. Լիրիի միջանձնային
հարաբերությունների աղտորոշման մեթոդ, Մորենոի սոցիոմետրիկ մեթոդ: Առաջնորդություն և
ղեկավարում. համեմատական վերլուծություն: Առաջնորդության սոցիալ-հոգեբանական նկարագիրը
փոքր խմբերում: Առաջնորդության տեսություններ. բնագծերի հայեցակարգ, իրավիճակային տեսություն,
համակարգային մոդել, արժեքային փոխանակման մոտեցում: Առաջնորդության ոճեր. ավտորիտար,
ժողովրդավարական, չեզոք առաջնորդության ֆորմալ և բովանդակային նկարագիրը: Խմբային
որոշումների ընդունման ձևաչափեր. խմբային բանավեճ, խորհրդակցություն, ուղեղների գրոհ,
սինեկտիկա: Խմբային որոշումների ընդունման առանձնահատկությունները. ռիսկայնության խնդիր,
դիրքերի բեևռացման էֆեկտ, “խմբային ոգու” երևույթ: Խմբային գործունեության արդյունավետություն.
չափանիշներ, ապահովման մեխանիզմներ, զարգացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Prendiville

P.

Developing

Facilitation

Skills

A
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HandԲook

for

Group

Facilitators

,

2008.

/http://www.comԲatpoverty.ie/puԲlications/DevelopingFacilitationSkills_2008.pdf/
Donelson R. Forsyth. Group Dynamics, 2009 /ԵՊՀ Տարածաշրջանային ինտեգրացիայի և կոնֆլիկտների
լուծման գրադարան/
3. Почебут Л. Г., Чикер В. А. Организационная социальная психология: Учебное пособие. СПб., 2000 /
spԲgu-psifak.narod.ru/Orgsozsih.doc /
4. Галкина Т. П. Социология управления: от группы к команде. М., 2001.
/http://ecsocman.hse.ru/text/35401990/
5. Андреева
Г.М.
Социальная
психология:
Учебник
для
вузов.
М.,
2007.
/psyliԲ.ukrweԲ.net/Բooks/andrg01/index.htm /
2.

1. 2203/
Մ24

2. Հոգեաղտորոշումը ՄՌԿ պրակտիկայում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.

5.Դասախոսություն – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային
կիսամյակ

7. առանց ընթացիկ քննությունների գնահատմամբ դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ուսուցանել հոգեբանական աղտորոշման հայեցակարգային, մեթոդաբանական, մեթոդական
հիմքերը և վերլուծության սկզբունքները` դիտարկելով վերջինս իբրև կազմակերպության
կադրային քաղաքականության օպտիմալացման և կազմակերպության գործունեության
արդյունավետության ապահովման գործիք,
 մեկնաբանել հոգեաղտորոշիչ հետազոտությունների ծրագրի կազմման տրամաբանությունը և
կառուցվածքային տվյալների վերլուծության մոտեցումները,
 քննարկել ՄՌԿ հոգեաղտորոշման արդյունքների գործնական կիրառման հնարավորությունները
և հիմնական ուղղությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1. վերլուծել կազմակերպությունների և աշխատակազմի հոգեաղտորոշման դասական հիմքերը և արդի
մոտեցումները,
2. քննարկել աշխատակազմի հոգեաղտորոշման իրականացման, վերլուծության և օգտագործման
նորագույն տեխնոլոգիաները,
3. մեկնաբանել մարդկային ռեսուրսների հոգեաղտորոշման սկզբունքները, կիրառման ոլորտները,
մեթոդները, տվյալների հավաստիության և հուսալիության խնդիրները, թեսթային նորմերը,
պատկերացնել աշխատակազմի գնահատման ոլորտում կառավարողի սոցիալհոգեբանական
կոմպետենտության հիմքերը.

(բուն մասնագիտական կարողություններ)
1. օգտագործել հոգեաղտորոշման մեթոդաբանության և արդի մեթոդների վերաբերյալ ստացված
գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ,
2. նախագծել և կազմակերպել աշխատակազմի անհատական և խմբային հոգեաղտորոշում,
3. մասնագիտորեն ամփոփել և վերլուծել մարդկային ռեսուրսների հոգեաղտորոշման արդյունքները,
կազմել աշխատատեղերի մասնագիտագրաֆիկ նկարագրություններ.

(ընդհանրական կարողություններ)
1.

զարգացնել

մասնագիտական

կողմնորոշման

– 330 –

և

մասնագիտական

խորհրհրդատվության

ունակություններ,
2. ձևավորել աշխատանքային ժամանակի արդյունավետ կառավարման հմտություններ.
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1`պատկերացնել
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման
իբրև
միջառարկայական
ուսումնասիրությունների
բնագավառի
գիտական
հենքը
կազմող`
հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական,
կառավարման,
սոցիալհոգեբանական,
կոնֆլիկտաբանական,
հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա3` մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, ռազմավարական կադրային
պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման, ուսուցման, գնահատման և
զարգացման օրինաչափությունները;
Ա4` ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում սոցիոլոգիական, գնահատողական,
հոգեբանական հետազոտությունների և աշխատակազմի աուդիտի
ժամանակակից մեթոդները և
տեխնիկաները;
Բ2` մշակել, իրականացնել և գնահատել կադրային ներուժի զարգացման, ստեղծագործականության
կառավարման նորարարական ծրագրեր, կազմակերպական գիտելիքի կառավարման կարճաժամկետ և
երկարաժամկետ ռազմավարություններ, կարիերայի, իրավասությունների և պրոֆեսիոնալ մոբիլության
կառավարման ծրագրեր;
Բ5` աջակցել կազմակերպություններում արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման ապահովմանը,
կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը, կազմակերպական կոնֆլիկտների և սթրեսերի
ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և կառավարմանը;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. գործնական նախագծեր,
5. ուսուցողական խաղեր:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է
4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 5 միավոր: Միավորների քայլը 1 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ՄՌԿ և հոգեաղտորոշում. “մասնագիտագրամմա” և “հոգեգրամմա”, “մասնագիտության մոդուլ”,
“մասնագետի մոդել”, “մասնագիտությունների բանաձև”: Մասնագիտական կոմպետենտության տարրեր.
Է. Զեեր:
Մասնագիտության նկարագրություն. մասնագիտությունների դասակարգման մոդելներ,
մասնավոր և կոմպլեքսային մասնագիտագրամմաներ: Հոգեգրամմայի կառուցվածք.
զգայական և
կոգնիտիվ գործընթացներ, համակարգային աղտորոշում: Հոգեաղտորոշման մեթոդներ. քանակական և
որակական մեթոդներ, պահանջներ, արդյունքներ, առավելություններ և թերություններ: Անհատական
հոգեաղտորոշում. մոտիվացիոն կառուցվածքի աղտորոշում` Միլմանի մեթոդ, սոցիալ-հոգեբանական
դիրքորոշումների աղտորոշում, մասնագիտական ձեռքբերումների և անհաջողությունների խուսափման
շարժառիթների աղտորոշում` Էլլերսի մեթոդ, սուբյեկտիվ վերահսկողության աղտորոշում` Րոտտերի
մեթոդ, դերային խաղերի մոդելներ, աշխատանքային բավարարվածության թեսթեր, կազմակերպական
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մշակույթի գրավչության ուսումնասիրման թեսթեր, կոնֆլիկտային և ռիսկային միջավայրում աշխատելու
ընդունակությունների աղտորոշման թեսթեր: Խմբի սոցիալհոգեբանական զարգացման մակարդակի
աղտորոշում, խմբի հոգեբանական մթնոլորտի աղտորոշում` Ֆիդլերի թեսթ, մասնագիտական թիմի
աղտորոշում` “Պուլսար” թեսթ, խմբում մարդու վարքի օրինաչափությունների աղտորոշում` Qսորտավորում, խմբի աշխատանքային մոտիվացիայի աղտորոշում: Հոգեաղտորոշման խաղային
մեթոդներ. տիպեր, ընտրության չափանիշներ, տեղայնացման խնդիր: Խմբային որոշումների ընդունման
մեթոդների օգտագործումը հոգեաղտորոշիչ հետազոտություններում. ուղեղների գրոհ, սինեկտիկայի
մեթոդ, Գորդոնի մեթոդ, Դելֆի տեխնիկա, բանավեճ: Դեպքի աղտորոշման մեթոդներ. դեպքի գնահատում,
անհատական և խմբային լուծումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.

Акимова М. К. Психологическая диагностика . М., 2008. /Դասախոսի գրադարանից/
Альтшуллер А. А. Практическая психология для менеджера. Ростов н/Д., 2004. /դասախոսի
գրադարանից/
Баташев А. В. Психодиагностика в управлении М., 2007. /Դասախոսի գրադարանից/
Зеер Э.Ф. Психология профессий. М., 2008. /Դասախոսի գրադարանից/

1. 2202/Մ31
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Ծրագրերի գնահատում
3. 6 ECTS կրեդիտ
5. Դասախոսություն - 30 ժ.
Գործնական – 30ժ.
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
4. ներկայացնել ուսանողներին գնահատող և մասնակցային հետազոտությունների պատմական
հիմքերը և զարգացման ուղղությունները, հիմնական մոտեցումներն ու հարացույցը,
5. ապահովել պատկերացում մոնիթորինգի և գնահատման (M&E) դաշտի, տարատեսակների,
տրամաբանական շրջանակի, ցուցանիշների և չափորոշիրների մասին,
6. սովորեցնել գնահատող և մասնակցային հետազոտությունների տեխնիկաներն ու տվյալների
որակի ապահովման և էթիկական սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
41.

42.

ներկայացնելու համընդհանուր մոնիթորինգ և գնահատում և մասնակցային մոնիթորինգ և
գնահատում հասկացությունները սոցիալական հետազոտությունների համատեքստում՝
կատարելով դրանց համեմատական վերլուծություն,
թվարկելու գնահատող և մասնակցային հետազոտությունների առանձինտեսակներն ու դրանց
կիրառման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
43.

44.
45.
46.

գնահատելու սոցիալական ծրագրիրի կամ այլ երևույթների արդյունավետությունը, արդյունքը և
ազդեցությունը՝ առանձնացնելով կենսունակության և համապատասխանության միջանկյալ և
վերջնական ցուցանիշներ,
կազմակերպել և իրագործել շահառուների գնահատում, համայնքային, աղքատության
գհանատում,
վերլուծելու իրավիճակն ու օգտագործել քաղաքացիների հաշվետու քարտերի, շահագրգիռ
խմբերի վերլուծության և տեղեկատվության հավաքման տարբեր մեթոդներ և հմտություններ
առաջարկներ անելու գնահատող և մասնակցային հետազոտություններում վիզուալ և
մասնակցայինտեխնիկաների կիրառման վերաբերյալ,

– 332 –

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)
47.
48.

կիրառելու և տեղայնացնելու կիրառական սոցիոլոգիայում գնահատող և մասնակցային
հետազոտությունների մեթոդաբանություններն ու դրանց արդյունքները,
հավաքել որակական և քանակական տեղեկատվություն, կատարել դրա վերլուծությունն ու
կիրառել ստացված արդյունքները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3` մեկնաբանել կադրային քաղաքականության հայեցակարգային հիմքերը, ռազմավարական կադրային
պլանավորման մեթոդները և տեխնիկաները, աշխատակազմի կազմավորման, ուսուցման, գնահատման
և զարգացման օրինաչափությունները:
Ա4` ճանաչել մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում սոցիոլոգիական, գնահատողական,
հոգեբանական հետազոտությունների և աշխատակազմի աուդիտի
ժամանակակից մեթոդները և
տեխնիկաները;
Բ3` իրականացնել աշխատակազմի որակական և քանակական բնութագրիչների և կատարողականի
արդյունավետության
մոնիտորինգ և գնահատում, կազմակերպության կարիքների գնահատում,
մարդկային ռեսուրսների զարգացման և ուսուցման ծրագրերի կառավարում, աշխատակազմի,
աշխատավարձերի և փաստաթղթաշրջանառության համակարգչային կառավարում:
Բ6` իրականացնել կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային փորձաքննություն,
մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և նորմերի մշակում, վարձավճարների
մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման ռազմավարական պլանավորում, աշխատանքի
վարձատրությունների,
արտոնությունների,
փոխհատուցումների
և
խրախուսումների
ճկուն
համակարգերի մշակում և կառավարում:
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալ-տնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները:
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և ծրագրային
փաթեթների հետ;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները.
4. Դասախոսություններ
5. սեմինար-քննարկումներ, այլ ինտերակտիվ մեթոդներ
6. իրականացվող հետազոտությունների դեպքերի վերլուծություններ, վարժություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն. գնահատում և մոնիթորինգ (M&E) հասկացությունն ու տեղը սոցիալական
հետազոտությունների համատեքստում: Գնահատող հետազոտությունների հարացույցն ու շրջանակը,
համընդհանուր
մոնիթորինգի
և
գնահատման
կիրառական
նշանակությունը:
Գնահատող
հետազոտությունների տարատեսակները: Կարիքի և ծրագրի տեսության գնահատաում: Ծրագրի
գործընթացի գնահատում: Բանակցային տարածություն և բանակցային համաձայնությունների Ծրագրի
ազդեցության գնահատում: Ծրագրի արդյունավետության գնահատում: Արդյունքի գնահատման
հետազոտությունների տարատեսակները՝ գիտափորձային, քվազիգիտափորձային և այլ մոտեցումներ:
Գնահատման ցուցանիշներն ու նպատակները: Մասնակցային հետազոտությունների սահմանումն ու
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դերակատարները: Մասնակցայինհարացույցն ու աշխարհայացքը: Մասնակցայինմոնիթորինգի և
գնահատման մեթոդաբանությունները: Գնահատող և մասնակցային հետազոտություններում
տեղեկատվության հավաքման մեթոդներն ու հատուկ մասնակցայինտեխնիկաները: Գնահատող և
մասնակցային հետազոտությունների էթիկական խնդիրներն ու որակի վրա ազդող գործոնները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թադևոսյան Գ. Մ., Մասնակցային հետազոտություններ. Մեթոդաբանություն, մեթոդ և տեխնիկա,
Երևան. ԵՊՀ հրատ., 2013 /ԵՊՀ գրադարան/
2. Թադևոսյան Գ.Մ. Որակական սոցիալական հետազոտություններ. Տեսություն, մեթոդաբանություն
և մեթոդ, Երևան. Երևանի համալսարանի հրատարակություն, 2006 /ԵՊՀ գրադարան/
3. Gold, J., Holden, R., Iles, P., Stewart, J., &Բeardwell, J. (2013). Human resource development : Theory and
practice
(2nd
ed.).
Բasingstoke.
Մասամբ
հասանելի
է
առցանց`
https://Բooks.google.co.uk/Բooks?hl=en&lr=&id=6hUdԲQAAQԲAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Human+resourc
e+development+:+Theory+and+practice&ots=wԲPWF0twGO&sig=dkasz6VNgglysPuNJtX4UQCcUPI#v=o
nepage&q=Human%20resource%20development%20%3A%20Theory%20and%20practice&f=false
[Դիտված 10.11.2016]: Ամբողջական նյութը տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
4. Բerman, E. (2015). Human resource management in puԲlic service : Paradoxes, processes, and proԲlems
(Fifth
ed.).
Thousand
Oaks.Մասամբ
հասանելի
է
առցանց`
https://Բooks.google.co.uk/Բooks?hl=en&lr=&id=XJN8qpCL0ԲYC&oi=fnd&pg=PR1&ots=Բu5Lvch4yO&si
g=n6Fjaz65oIljdjMCGWFnLԲiRAnc#v=onepage&q&f=false [Դիտված 10.11.2016]: Ամբողջական նյութը
տրամադրվում է դասախոսի կողմից:
5. Gosling, L., & Edwards, M. (2003). Toolkits : A practical guide to assessment, monitoring, review and
evaluation (Rev. and updated 2nd ed.). London: Save the Children. Հասանելի է առցանց`
http://www.savethechildren.org.uk/resources/online-liԲrary/toolkits-practical-guide-planningmonitoring-evaluation-and-impact [Դիտված 10.12.2016]:
6. European Commission; Directorate-General for Research Innovation. (2015). Horizon 2020 indicators
assessing the results and impact of Horizon 2020. LuxemԲourg]: PuԲlications Office. Հասանելի է
առցանց`
http://Բookshop.europa.eu/is-Բin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Բookshop-Site/en_GԲ//EUR/ViewPuԲlication-Start?PuԲlicationKey=KI0115477 [Դիտված10.12.2016]:
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2. Կազմակերպական փոփոխություններ և
նորարարական կառավարում

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. Դասախոսություն – 2 ժամ
Գործնական – 2 ժամ

6. 3-րդ՝ աշնանային
կիսամյակ

7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

8. Դասընթացի նպատակն է`
 ձևավորել
մարդկային ռեսուրսների նորարարական կառավարման տեսական գիտելիքի
համակարգ, նպաստել նորարարական կադրային աշխատանքի արդիականության և
արդյունավետության խորացված մասնագիտական ընկալմանը,
 տրամադրել տեսական գիտելիքներ և կազմակերպական-կառավարչական աշխատանքային
հմտություններ` ուղղված ՄՌԿ գործունեության շրջանակներում նորարարական կառավարման
իրավասությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
1.

մեկնաբանել

մարդկային

ռեսուրսների

նորարարական
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կառավարման

ոլորտի

հիմնական

2.
3.

հասկացություններն ու տեսական ռեսուրսները,
վերլուծել նորարարական կադրային միջամտությունների ուսումնասիրման մեթոդաբանական
հիմքերը,
քննարկել կազմակերպական փոփոխությունների համատեքստում նորարարական միջամտության
առանցքային ուղղությունները, սկզբունքները, և մեթոդները.

(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
1.
2.
3.

մասնագիտորեն
կողմնորոշվել
մարդկային
ռեսուրսների
նորարարական
կառավարման
նպատակների, խնդիրների և մեթոդների բազմազանության դաշտում,
արդյունավետորեն նախագծել, իրականացնել և գնահատել մարդկային ռեսուրսների կառավարման
նորարարական ծրագրեր,
իրականացնել
նպատակային
մասնագիտական
միջամտություններ
կազմակերպական
փոփոխությունների գործընթացներում.

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
1.
2.

զարգացնել խմբերում կազմակերպական փոփոխությունների ընդդիմության և սոցիալական
լարվածության հաղթահարման հմտություններ,
կազմակերպական փոփոխությունների մասնագիտական մեկնաբանումներին համապատասխան`
կատարելագործել կառավարչական որոշումների ընդունման հմտությունները:

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1`
պատկերացնել
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման
իբրև
միջառարկայական
ուսումնասիրությունների
բնագավառի
գիտական
հենքը
կազմող`
հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական,
կառավարման,
սոցիալհոգեբանական,
կոնֆլիկտաբանական,
հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Ա2` տարբերակել և վերլուծել կազմակերպությունների գործառնման, կազմակերպական վարքի, խմբային
դինամիկայի,
թիմակազմավորման
և
թիմային
կառավարման,
ներկազմակերպական
հաղորդակցությունների և կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգերի ուսումնասիրման
մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդները;
Բ1` նախագծել և կազմակերպել կազմակերպության կադրային քաղաքականության և մարդկային
ռեսուրսների կառավարման համակարգերի համալիր և թիրախային ախտորոշման և մասնագիտական
միջամտության ծրագրեր;
Բ6` իրականացնել կադրային խորհրդատվություն և աշխատակազմի աուդիտային փորձաքննություն,
մարդկային ռեսուրսների վարձատրման սկզբունքների և նորմերի մշակում, վարձավճարների
մրցունակության վերլուծություն, վարձատրման ռազմավարական պլանավորում, աշխատանքի
վարձատրությունների,
արտոնությունների,
փոխհատուցումների
և
խրախուսումների
ճկուն
համակարգերի մշակում և կառավարում;
Գ1` վերլուծել և գնահատել ընթացիկ կազմակերպական, սոցիալտնտեսական, տեղեկատվական և
հաղորդակցական գործընթացները;
Գ3` կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ ռազմավարական
պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի գործարար և
կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. ցուցադրություններ,
4. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ,
6. գործնական նախագծեր:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակումէ 3
հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր: Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կազմակերպության կենսական փուլեր և ցիկլեր: Կազմակերպական փոփոխություններ. պատճառներ,
ձևեր, կառավարման մոտեցումներ: Նորարարական կառավարումը կադրային աշխատանքում.
հայեցակարգային հիմքեր, սկզբունքներ, մեթոդներ, գործառույթներ: Նորարարական գործունեությունը
ՄՌԿ համակարգում. կադրային աշխատանքի զարգացում, առաջընթաց, հետընթաց, ստագնացիա,
ճգնաժամ, կայունացում:
Նորարարական կառավարման մոտեցումներ. դասակարգման մոդելներ,
կադրային բարեփոխումներ, նորարարությունների կանխատեսում, ռազմավարություն և դիֆուզիա:
Աշխատակցի նորարարական ներուժ. “նորարար” և “կադրային” վերնախավ: Պետական նորարարական
քաղաքականություն. առաջնահերթություններ, նորմատիվային հիմքեր, ՀՀ Ինովացիոն տնտեսության
ձևավորման մեկնարկային ռազմավարություն: Մարդկային ռեսուրսների նորարարական կառավարման
կազմակերպակառուցվածքային հիմք. ձևեր, ստորաբաժանումներ, կառույցներ, նպատակներ և
գործառույթներ: Նորարարական գործունեություն և մտավոր սեփականություն: Կազմակերպության
հարմարումը նորարարական միջամտություններին. ընդդիմության էֆֆեկտ, սոցիալական և տնտեսական
արդյունավետության խնդիր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

Sirkin H.L., Keenan P. The Hard Side of Change Management. Harvard Բusiness Review 2005
Innovation and management: International Comparisons. Բerlin, New York, 2003. /Դասախոսի
գրադարանից/
Innovation, Competence Բuilding and Social Cohesion in Europe. Ed. Բy P. Conceicao, M. Heitor
and Բ. Lundvall, 2003. /Դասախոսի գրադարանից/
Горфинкель, В. Я. Инновационный менеджмент: Учебник / В.Я. Горфинкель, А.И. Базилевич, Л.В.
Бобков; Под ред. Т.Г. Попадюк. Вузовский учебник, М, 2011 /Հայաստանի ազգային գրադարան/
Медынский, В. Г. Инновационный менеджмент: Учебник. М, 2008. /Հայաստանի ազգային գրադարան/

1.
2201/Մ19
4. 4 ժամ/շաբ.

6. 3-րդ՝ աշնանային
կիսամյակ

2. Ներկազմակերպական PR

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. Դասախոսություն-2ժամ
Գործնական – 2 ժամ
7. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

Դասընթացի նպատակն է՝
 ուսանողներին
տրամադրել
համակողմանի
համակարգված
գիտելիք
կազմակերպությունների, և հասարակայնության՝ թիրախային լսարանների, միջև
արդյունավետ հաղորդակցության հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարությունների
մշակման վերաբերյալ,
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ուսանողներին տրամադրել գիտելիքներ PR-նախագծերի պլանավորման և ներկայացման
սկզբունքների, կազմակերպության հեղինակության և իմիջի ձևավորման ու բարելավման
տեխնոլոգիաների վերաբերյալ,



ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպության
իրականացման մոտեցումներին:

PR-արշավների

նախագծման

և

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

ա.(մասնագիտական գիտելիք և իմացություն)
5.

6.

7.

քննարկելու կազմակերպությունների և հասարակայնության միջև արդյունավետ
հաղորդակցությունների հաստատմանն ուղղված PR-ռազմավարությունների մշակման, PRնախագծերի պլանավորման և ներկայացման սկզբուներն ու մոտեցումները,
սահմանելու կազմակերպության հեղինակություն, իմիջ, վարկ հասկացությունները, դրանց
հարաբերակցության խնդիրները, ձևավորման տեխնոլոգիաները և սկզբունքները, բարելավմանն
ուղղված PR-ռազմավարությունները,
նկարագրելու հասարակական և կորպորատիվ շահերի, կարծիքների, հայացքների, վարքի
մասին տեղեկատվության ձևավորման, շտկման և տրամադրման ձևերը և մեթոդները,

բ.(գործնական մասնագիտական կարողություններ)
5.
6.

7.

ներկայացնելու
առաջարկներ
և
մշակելու
հանձնարարականներ`
ուղղված
կազմակերպության հեղինակության և վարկի բարելավմանը,
մշակելու կազմակերպությունների կատարած աշխատանքների և ծրագրերի վերաբերյալ
լայն հասարակայնության տեղեկացմանն ուղղված տեղեկատվական փաթեթների (PRփաստաթղթերի),
իրականացնելու կորպորատիվ ճգնաժամերի, կոնֆլիկտային իրավիճակների կանխատեսում,
ճգնաժամային իրավիճակների մեղմացման և
հաղթահարմանն ուղղված հատուկ PRմիջոցառումներ,

(ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ)
3.
4.

աշխատելու և իրականացնելու թիմային աշխատանք,
իրականացնելու ծրագրերի պլանավորում` գնահատելով անհրաժեշտ ռեսուրսները,

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1`պատկերացնել
մարդկային
ռեսուրսների
կառավարման
իբրև
միջառարկայական
ուսումնասիրությունների բնագավառի գիտական հենքը կազմող` հասարակագիտական`
սոցիոլոգիական, կառավարման, սոցիալհոգեբանական, կոնֆլիկտաբանական, հոգեբանական,
տնտեսագիտական հիմնարար և մասնավոր տեսական ռեսուրսները և մեթոդաբանական հիմքերը;
Բ5` աջակցել կազմակերպություններում արդյունավետ աշխատանքային հաղորդակցման
ապահովմանը, կորպորատիվ մշակույթի ձևավորմանը և զարգացմանը, կազմակերպական
կոնֆլիկտների և սթրեսերի ախտորոշմանը, կանխարգելմանը և կառավարմանը;
Գ2` աշխատել տարբեր բնույթի գիտական աղբյուրների, տեղեկատվական ռեսուրսների և
ծրագրային փաթեթների հետ;
Գ3`
կառավարչական գործունեության շրջանակներում իրականացնել արդյունավետ
ռազմավարական պլանավորում, կազմակերպել և մասնագիտորեն վարել տարբեր ձևաչափերի
գործարար և կառավարչական հաղորդակցություններ;
Գ4` իրականացնել ժամանակային ռեսուրսների և ներխմբային հաղորդակցման գործընթացների
արդյունավետ կառավարում. պահպանել իրավունքի պահանջները և մասնագիտական էթիկայի
նորմերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
13. դասախոսություն
14. քննարկում
15. բանավեճ
16. պրեզենտացիաներ
17. պրակտիկ հետազոտական կամ վերլուծական նախագծեր
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18. ռեֆերատներ, զեկուցումներ, էսսեներ.
19. դերային խաղեր
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

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

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավորէ՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակումէ 3 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3, 3 միավոր:
Միավորներիքայլը 1է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Ներածություն: Կորպորատիվ PR դիսցիպլինի նկարագիրը, նպատակները և խնդիրները:
Կազմակերպություն և կորպորացիա: Կորպորատիվ մշակույթ, Կորպորատիվ մշակույթի
տարրերը: Հասարակայնության հասկացությունը PR-ում: Ներքին և արտաքին, լատենտ և
ակտիվ
հասարակայնություններ:
Թիրախային
լսարանների
տիպաբանումը:
Կազմակերպության և իր հասարակայնության միջև արդյունավետ հաղորդակցություն` RACE
համակարգի էությունը: Կազմակերպություն - հասարակայնություն հաղորդակցման փուլերը:
PR-արշավի յուրաքանչյուր փուլի առանձնահատկությունը: Թիրախային լսարանի
առանձնացում: PR-նախագծի մշակում, ներկայացում, իրականացում: Երկարատև-էվոլյուցիոն
PR, կարճատև PR - ակցիաներ:
Կազմակերպության իմիջ, իմիջի տեսակները:
Կազմակերպության իմիջի և հեղինակության ձևավորման առանձնահատկությունները: Իմիջի
և հեղինակության բարելավմանը ուղղված միջոցառումներ: Կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվություն: Կորպորատիվ միֆեր: Կորպորատիվ ինքնություն: PR ճգնաժամային
իրավիճակներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Скотт М. Катлип, Ален К. Центер, Глен М. Брум, Паблик рилейшнз. Теория и практика. Вильямс
Москва – Санкт-Петербург – Киев, 2000. (դասախոսը տրամադրում է էլեկտրոնային տարբերակը,
կարելի ներբեռնել համացանցից՝ http://Բookoteka.ru/5-8459-0107-3.html)
7. Уляновский А. Корпоративный имидж/ Москва, 2008. (դասախոսի գրադարանից)
8. Джефкинс Ф., Ядин Д., Паблик рилейшнз, перевод с англ. под ред. Еремина, Москва, Юнити, 2003
(կարելի է ներբեռնել՝ http://socioline.ru/Բook/f-dzhefkins-d-yadin-paԲlik-rilejshnz-pr)
9. Кошелев А. Н. , PR-проектирование. От идеи до воплощения в реальность,2-е изд.-М.:ИТК
“Дашков и К”;Саратов: ООО “Анлейс”, 2011, (դասախոսի գրադարանից)
10. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Актуальные связи с общественностью. Сфера, генезис, технологии,
области применения, структуры. Москва, 2009. (դասախոսի գրադարանից)
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