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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

«Սոցիալական կառավարում» դասընթացը կարևորվում է հասարակության սոցիալ-

տնտեսական անցումային շրջանով, միջազգային ակտիվ  ինտեգրման դարաշրջանով, 

քաղաքական ոլորտի փոփոխություններով: Այժմ համաշխարհային հանրության և 

Հայաստանի հանրապետության առջև գլոբալ խնդիր է ստեղծել նորարարական 

կառավարման տեսություն և պրակտիկա, ձևավորել նոր մտածողությամբ ղեկավարների, 

որոնք ունակ են   հասարակության տարբեր պայմաններում օպտիմալ որոշումներ 

ընդունելու համար արդյունավետորեն օգտագործել առկա ռեսուրսները: «Սոցիալական 

կառավարում» դասընթացի ծրագիրը կազմված է՝ ըստ «Հանրային կառավարում» 

մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի: Այն նպատակաուղղված է 

մագիստրատուրա 2 կուրսի  մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված է 

041301.17.7Հանրային կառավարում  կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ 

մասնագիտական» կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է․ 

 ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սոցիալական համակարգերի 

կառավարման  օրինաչափություննների վերաբերյալ, 

  ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ  կառավարման մեթոդների վերաբերյալ, 

 հաղորդել տեսական գիտելիքներ՝ մասնագիտական գործունեության մեջ ձեռք 

բերված գիտելիքների պրակտիկ հմտությունների կիրառմամբ, 

 սոցիալական կառավարման չափանիշների հետազոտության շրջանակներում 

հմտությունների և կարողությունների ձևավորում ուսանողների մոտ, 

 սոցիալական համակարգերի կառավարման համեմատության և վերլուծելու 

ունակությունների ձեռքբերում ուսանողների կողմից, 

  սոցիալական համակարգերը վերլուծելու կարողությունների ձևավորում 

տարբեր իրավիճակներում: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են  

                                                           
1 Ներկայացվում է դասընթացի կարևորությունը տվյալ կրթական ծրագրի խնդիրների լուծման հարցում և տեղը 

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



 սովորեցնել սոցիալական համակարգերի կառավարման տեսական հիմքերը, 

ընդհանուր օրինաչափությունները, օրենքները և սկզբունքները, 

 Բացատրել  կառավարման խնդիրների լուծման արդյունավետ մեթոդները, 

 կարողանալ ձեռքբերված տեսական գիտելիքները կիրառել գործնական 

իրավիճակային խնդիրներում, 

 կարողանալ կատարել սոցիալական համակարգերի կառավարման 

հետազոտություններ,կատարել եզրահանգումներ ըստ արդյունքների: 

 տիրապետել սոցիալական համակարգերի կառավարման 

առանձնահատկություններինֈ   

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները  /դասընթացները/․․․․․․ 

«Սոցիալական կառավարում»   դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է 

ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների առկայությունը  041301.17.7 «Հանրային 

կառավարում» մասնագիտության մագիստրատուրայի կրթական ծրագրում 

ուսուցանվող «Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ», «Սոցիալական 

քաղաքականություն», «Սոցիալական խորհրդատվություն», «Ընդհանուր 

հոգեբանություն»,  «Մարդկային ռեսուրսի կառավարում», «Մենեջմենթ» 

դասընթացներից: 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունքները․  

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 

 սոցիալական կառավարման համակարգերի ձևավորման փուլերի սոցիալական 

համակարգերի կառավարման գիտական մոտեցումը  (OPK-7); 

 կառավարման համակարգի կառուցվածքը (OPK-7); 

 վարչարարության մշակույթի օրենքները և ձևերը (OPK-7); 

 կառավարման կառույցների տեսակների դասակարգումը (OPK-1); 

 Հատկանշում է մենեջերի ղեկավարության որակները (OPK-1); 

 կառավարման որոշումների կայացման փուլերը (OPK-7); 

 կառավարման որոշման նախապատրաստման կառուցվածքը (OPK-7); 

 սոցիալական վերահսկողության տեսակները և դրանց տարբերությունները (OPK-7); 

 ինտեգրված թիրախային ծրագրերի տեսակները (OPK-11); 

 սոցիալական համակարգերի կառավարման տեղեկատվական աջակցության մեթոդները 

(OPK-7); 



 բնակչության սոցիալական պաշտպանության ձևավորման և զարգացման բնույթը և 

գործոնները (PKSP-5); 

Դասընթացն ավարտելուց հետո պետք է կարողանա. 

 սահմանել կառավարման նպատակներն ու խնդիրները, արդարացնել սոցիալական 

համակարգերի կառավարման սկզբունքները (PKSP-6); 

 տարբերակել սոցիալական համակարգերի կառավարման գործառույթներն ըստ իրենց 

նպատակների (PKSP-6); 

 հիմնավորել, կրթության, զբաղվածության, աշխատանքի, սոցիալական ապահովության  

սոցիալական կառավարման զարգացման գործընթացները (OPK-1) 

 կառուցել ղեկավարչական աշխատանքը հանրային կյանքի զարգացման 

օրենքներով, փոխկապակցել այն սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և հոգևոր-

մշակութային իրավիճակներով (OPK-1); 

 արդյունավետ արդյունքներ ձեռք բերելու նպատակով մասնագիտական 

գործունեություն ծավալել կառավարչական գործունեության մեջ (PCSP-5); 

 կառավարման գործունեության հիմնական մեթոդները, ձևերը և միջոցները (OPK-7); 

 մշակել համալիր նպատակային ծրագրեր (PKSP-3); 

 մասնագիտական գործունեության մեջ կիրառել երեխաների իրավունքների և 

հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ հիմնական 

միջազգային և ներպետական օրենսդրական ակտերը (OPK-11); 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է տիրապետի 

 սոցիալական կառավարման ժամանակակից մեթոդոլոգիական և մեթոդական 

հիմքերին, 

 սոցիալական համակարգերի կառավարման մեթոդնեին, 

 նյութական և մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացին, 

 սոցիալական ախտորոշման մեթոդների իմացության հիման վրա կառավարման  

որոշումների լուծման մշակման մեթոդներին, 

 բնակչության սոցիալական պաշտպանության փաստաթղթերի պատրաստման 

ժամանակ սոցիալական ախտորոշման մեթոդներին 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ 

կոմպետենցիաները. 



Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

ԳԿ9 խնդիրների լուծում, 

ԳԿ10 որոշումների ընդունում: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

ՀԳԿ2 հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն, 

ԱԿ6 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները, 

ԱԿ11 տիրապետեն ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանան 

մեկնաբանել հետազոտության արդյունքները, 

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին:  

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների2․ 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների ամփոփման 

ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
3 կրեդիտ/90 ժամ  

   

                                                           
2 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, հմտությունները և 

կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է շրջանավարտը կիրառել  



Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 20 - 

Գործնական աշխատանք 10 - 

Սեմինար պարապմունք - - 

Լաբորատոր աշխատանք - - 

Ինքնուրույն աշխատանք  - 

Ընդամենը 30 - 

Ստուգման ձևը ՝ ստուգարք  - 

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները3 ․  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում գիտական-

տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, հետևողական ու պարզ 

խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ համապարփակ գիտելիքներ: 

Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել կարևոր, դժվար ընկալելի, 

հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի առջև ուրվագծվող գիտական մի 

ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել գիտական գրականության ընթերցանության, 

ուսումնական բնույթի այլ պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների 

շնորհիվ: Դասախոսը պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, 

նպաստի նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես 

պետք է լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող թեմային, 

որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային աշխատանք՝ 

դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական պարապմունքները անցկացվում 

են գործնական խնդիրների լուծման, առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, 

իրավիճակային վերլուծությունների, գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, 

տնային առաջադրանքների, ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ 

տեսական գիտելիքները կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների 

ձեռքբերման և ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է լուծել 

գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի անցկացման 

մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, հետազոտությունը, 

գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) համապատասխան եզրակացությունֈ 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական աշխատանքն 

է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական ղեկավարությամբ, բայց 

առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են4՝ 

                                                           
3 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է 

որևէ հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասա-

գրքեր, ձեռնարկներ և այլն): 

 Գործարար խաղեր – պայմանական իրավիճակներում սոցիալ-տնտեսական 

համակարգերի և մարդկանց մասնագիտական գործունեության կառավարման գործ-

ընթացների նմանակեղծային մոդելավորում` առաջացող հիմնախնդիրների ուսում-

նասիրման և լուծման նպատակով: 

 Էսսե – արձակ ստեղծագործություն` քննադատության և լրագրության ժանրի որևէ 

խնդրի ազատ վերլուծություն: 

 Կլոր սեղան – ինքնուրույն աշխատանքի ձևին բնորոշ է թեմատիկ բանավեճի 

համադրումը խմբային աշխատանքի հետ: 

 Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն – ուսանողների ակտիվ գործունեության 

կազմակերպման ամենաարդյունավետ և տարածված ձևերից մեկն է, որը 

զարգացնում է մասնագիտական և կեցությանը վերաբերող տարբեր հարցերի 

վերլուծության կարողությունը: 

 Նախագծերի մեթոդ – ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական կամ խաղային 

համատեղ գործունեության տեսակ է, սովորող-գործընկերների միջև, որոնք ունեն 

ընդհանուր նպատակ և համաձայնեցված միջոցներ` ուղղված որևէ խնդրի լուծման 

կամ որոշակի արդյունքի ձևակերպման: 

 Հարցի նախապատրաստման մոդել –կամավորության սկզբունքով ընտրված 

ուսանողն իր նախընտրած հակիրճ ձևով նախապատրաստում է տվյալ առարկայից 

քննության կամ ստուգարքի հարցերի իր պատասխանների փաթեթը: Քննությունից 

(ստուգարքից) 1 շաբաթ առաջ նա հանձնում է փաթեթը դասախոսին, որը ստուգում է 

այդ նյութերը և որոշում դրանց համապատասխանությունը տվյալ առարկայի 

բովանդակությանը: 

 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

                                                                                                                                                                                                         
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական 

աշխատանքի 

ժամաքանակն 

ըստ 

տեսակների 
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1.  Սոցիալական համակարգերի կառավարումը՝ որպես 

գիտաճյուղ 

Սոցիալական համակարգի ղեկավարումը ՝որպես  

գիտական ճանաչողության ինքնուրույն ճյուղ 

 

2 1  

2.   Սոցիալական  ղեկավարման էությունը և 

բովանդակությունը, գործառույթները 

 Սոցիալական վերահսկողության 

էությունըՍոցիալական աշխատանքը Հայաստանում 

2 1  

3.  Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը, 

գործառույթները,դերային համակարգը 

2 1  

4.  Առողջապահական հաստատություններում 

սոցիալական աշխատողների կողմից կատարվող 

դերերը, Սոցիալական աշխատողների դերը 

երեխաներին , երիտասարդությանը և ընտանիքներին 

սպասարկող ծառայություններում 

 Սոցիալական աշխատողի դերը արդարադատության 

համակարգումֈ Հայաստանում սոցիալական 

աշխատանքի ինստիտուտի կայացումըֈ 

2 1  

5.  Սոցիալական համակարգերի կառավարման մեթոդները 2 1  

6.  Սոցիալական վերահսկողություն, սոցիալական 

համակարգերի կառավարման արդյունավետությունըֈ 

2 1  

7.  Սոցիալական համակարգերի կառավարման 

կառուցվածքային հիմնական բաղադրատարրերըֈ 

2 1  

8.  Կազմակերպչական գործունեությունը սոցիալական 

համակարգերի կառավարման մեջֈ 

2 1  

9.  Արժեքային ներգործությունը սոցիալական 

համակարգերի կառավարման մեջ 

Լրատվական ապահովումը սոցիալական 

համակարգերի կառավարման  մեջ 

Նպատակային համալիր ծրագրերը  և նախագծերը 

՝որպես կազմակերպչական ձև  սոցիալական 

2 1  



 

 

 

 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 Հարցազրույց – վերահսկողության միջոց, որը կազմակերպվում է որպես հատուկ 

զրույց դասավանդողի և ուսանողների միջև` կապված այնպիսի թեմայի հետ 

ինչպիսին կարգապահությունն է, և նախատեսված է հստակեցնել ուսանողների 

գիտելիքների շրջանակը կոնկրետ թեմայի, հարցի վերաբերյալ: 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝5 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, 

սեմինար-բանավեճ, գործնական աշխատանք՝ անհատական աշխատանք, 

գործնական աշխատանք՝ խմբային աշխատանք, ուսուցում գործողությամբ (action 

learning), իրավիճակային խնդիրների վերլուծություն, գործարար խաղեր․․․․ 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են6՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների 

կազմում, փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության 

ներկայացում․․․․  

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ 

բաժինների և    թեմաների7. 

 

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության 

                                                           
5 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
6 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 

 
7 Նման է օրացուցային պլանին 

համակարգերի կառավարման  մեջֈ 

10.  Բնակչության սոցիալական պաշտպանությունըֈ 2 1  

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 20 10  
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12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 

Ժամ
աքա
նակ 

Գրականություն8 

1.  Սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարումը

՝ որպես 

գիտաճյուղ 
 

Սոցիալական համակարգի 

ղեկավարումը ՝որպես  գիտական 

ճանաչողության ինքնուրույն ճյուղ 

Սոցիալական համակարգի 

ղեկավարումը ՝որպես  գիտական 

ճանաչողության ինքնուրույն 

ճյուղ 
 

2 Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление социальными 

системами [Текст]: учеб. 

пособие для студентов очной 

и заочной форм обучения 

авт.-сост. Г. Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

2.  Սոցիալական  

ղեկավարման 

էությունը և 

բովանդակությ

ունը, 

գործառույթնե

րը 
  

 Սոցիալական  ղեկավարման 

էությունը և բովանդակությունը, 

գործառույթները Սոցիալական 

վերահսկողության 

էությունը:Սոցիալական աշխատանքը 

Հայաստանում Սոցիալական 

վերահսկողության 

էությունըՍոցիալական 

աշխատանքը Հայաստանում 

2 êáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù ¨ 

ëáóÇ³É³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, 

·Çñù 1, ºñ¨³Ý, 1998 

 

3.  Սոցիալական 

աշխատանքի 

ինստիտուտը, 

Սոցիալական աշխատանքը 

որպես սոցիալական ինստիտուտֈ 
Սոցիալական աշխատանքի 

2 Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление социальными 

системами [Текст]: учеб. 
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գործառույթներ

ը,դերային 

համակարգը 

ինստիտուտի գործառույթներըֈ  

Սոցիալական աշխատանքի 

ինստիտուտի դերային 

համակարգը 

пособие для студентов очной 

и заочной форм обучения 

авт.-сост. Г. Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

4.  Առողջապահ

ական 

հաստատությ

ուններում 

սոցիալական 

աշխատողնե

րի կողմից 

կատարվող 

դերերը 
 

Սոցիալական աշխատողների 

դերը երեխաներին , 

երիտասարդությանը և 

ընտանիքներին սպասարկող 

ծառայություններում:Սոցիալակա

ն աշխատողի դերը 

արդարադատության 

համակարգումֈ Հայաստանում 

սոցիալական աշխատանքի 

2 Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление социальными 

системами [Текст]: учеб. 

пособие для студентов очной 

и заочной форм обучения 

авт.-сост. Г. Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

5.  Սոցիալական 

համակարգեր

ի 

կառավարման 

մեթոդները 
 

Սոցիալական համակարգերի 

կառավարման օրենքները և 

սկզբունքներըֈ Սոցիալական 

համակարգերի կառավարման  

սկզբունքները 

2 Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление социальными 

системами [Текст]: учеб. 

пособие для студентов очной 

и заочной форм обучения 

авт.-сост. Г. Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

6.  Սոցիալական 

վերահսկողությ

ուն, 

սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարման 

արդյունավետու

թյունը 

Սոցիալական նորմեր, արժեքներֈ 

Սոցիալական վերահսկողություն, 

սանկցիաներ, դրանց 

դասակարգումըֈ  Սոցիալական 

վերահսկողության 

էությունը,սոցիալական 

հիմնախնդիրներֈ 

2 Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление социальными 

системами [Текст]: учеб. 

пособие для студентов очной 

и заочной форм обучения 

авт.-сост. Г. Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

7.  Սոցիալական 

համակարգեր

ի 

կառավարման 

կառուցվածքա

յին հիմնական 

բաղադրատա

րրերը 
 

Կառավարչական տիպի 

սոցիալական առաջնորդըֈ 

Նպատակաենթադրումը 

սոցիալական համակարգերի 

կառավարման մեջֈ 

Ռազմավարական 

նպատակաենթադրումը ՝ որպես 

հակաճգնաժամային կառավարման 

ռեսուրսֈ  Կառավարչաական 

որոշման կայացումֈ 

2 Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление социальными 

системами [Текст]: учеб. 

пособие для студентов очной 

и заочной форм обучения 

авт.-сост. Г. Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

8.  Կազմակերպչ

ական 

գործունեությո

ւնը 

սոցիալական 

համակարգեր

ի 

կառավարման 

մեջ 
 

Կառավարումը՝ որպես սոցիալական 

համակարգերի գոյության միջոցֈ  

Կազմակերպչական հարաբերու-

թյունները և կազմակերպչական 

գործունեությունը սոցիալական 

համակարգերի կառավարման մեջ 
 

2 Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление социальными 

системами [Текст]: учеб. 

пособие для студентов очной 

и заочной форм обучения 

авт.-сост. Г. Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 



9.  Արժեքային 

ներգործությու

նը 

սոցիալական 

համակարգեր

ի 

կառավարման 

մեջ մեջ  

Նպատակային համալիր ծրագրերը  և 

նախագծերը ՝որպես 

կազմակերպչական ձև  սոցիալական 

համակարգերի կառավարման  մեջ: 

Լրատվական ապահովումը 

սոցիալական համակարգերի 

կառավարման  մեջ 

2 Каламкарян, Р. А. 
Международное право 

[Текст]: учебник / Р. А. 

Каламкарян. – Москва: 

Эксмо,. – 736 с. 

10.  Բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանությո

ւնը: 

Բնակչության սոցիալական 

պաշտպանության համակարգը ՝ 

էությունը, զարգացման և 

ձևավորման գործոններըֈ 

Բնակչության սոցիալական 

պաշտպանության սկզբունքներըֈ 

Մարդու իրավունքները ՝ որպես 

բնակչության սոցիալական 

պաշտպանության հիմքֈ 

Բնակչության սոցիալական 

սպասարկման իրավական 

կարգավորումըֈ 

2 Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление социальными 

системами [Текст]: учеб. 

пособие для студентов очной 

и заочной форм обучения 

авт.-сост. Г. Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական 

քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաք-
անակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն9 

1

. 

Սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարումը՝ 

որպես գիտաճյուղ 

Սոցիալական 

համակարգի 

ղեկավարումը 

՝որպես  գիտական 

ճանաչողության 

ինքնուրույն ճյուղ 

Սոցիալական համակարգի 

ղեկավարումը ՝որպես  

գիտական ճանաչողության 

ինքնուրույն ճյուղ 
 

2  Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление 

социальными 

системами [Текст]: 

учеб. пособие для 

студентов очной и 

заочной форм 

обучения авт.-сост. Г. 

Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

2

․ 

Սոցիալական 

աշխատանքի 

ինստիտուտը: 

Սոցիալական 

աշխատողների 

դերը երեխաներին, 

Սոցիալական աշխատանքը 

որպես սոցիալական 

ինստիտուտֈ Սոցիալական 

աշխատանքի ինստիտուտի 

գործառույթները 

 Սոցիալական աշխատանքի 

2  Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление 

социальными 

системами [Текст]: 

учеб. пособие для 

студентов очной и 

заочной форм 
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երիտասար-

դությանը և 

ընտանիքներին 

սպասարկող 

ծառայություն-

ներումֈ 

Սոցիալական 

աշխա-տողի դերը 

արդարադա-

տության 

համակարգում  

ինստիտուտի դերային 

համակարգըֈ 
Առողջապահական 

հաստատություններում 

սոցիալական աշխատողների 

կողմից կատարվող դերերը: 

Հայաստանում սոցիալական 

աշխատանքի ինստիտուտի 

կայացումը ֈ   

обучения авт.-сост. Г. 

Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

3

․  

Կազմակերպչական 

գործունեությունը 

սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարման մեջ : 

Նպատակային 

համալիր ծրագրերը  և 

նախագծերը ՝որպես 

կազմակերպչական ձև  

սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարման  մեջ 

1Կառավարումը՝ որպես 

սոցիալական համակարգերի 

գոյության միջոցֈ 

Կազմակերպչական 

հարաբերությունները և 

կազմակերպչական 

գործունեությունը սոցիալական 

համակարգերի կառավարման 

մեջֈ Արժեքային 

ներգործությունը սոցիալական 

համակարգերի կառավարման 

մեջֈ Լրատվական ապահովումը 

սոցիալական համակարգերի 

կառավարման  մեջֈ  

2  Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление 

социальными 

системами [Текст]: 

учеб. пособие для 

студентов очной и 

заочной форм 

обучения авт.-сост. Г. 

Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

4

․  

Բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանությունը: 

Բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանության 

համակարգը՝ 

էությունը, զարգաց-

ման և ձևավորման 

գործոնները 

Բնակչության սոցիալական 

պաշտպանությունը 

Բնակչության սոցիալական 

պաշտպանության համակարգը 

՝ էությունը, զարգացման և 

ձևավորման գործոնները 

2  Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление 

социальными 

системами [Текст]: 

учеб. пособие для 

студентов очной и 

заочной форм 

обучения авт.-сост. Г. 

Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 

5

. 

Բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանությունը  

 

Բնակչության սոցիալական 

պաշտպանության համակարգը ՝ 

էությունը, զարգացման և 

ձևավորման 

գործոններըֈԲնակչության 

սոցիալական պաշտպանության 

սկզբունքներըֈ Մարդու 

իրավունքները ՝ որպես 

բնակչության սոցիալական 

պաշտպանության հիմք 

  Привалова, Г. Ф.  П75              

Управление 

социальными 

системами [Текст]: 

учеб. пособие для 

студентов очной и 

заочной форм 

обучения авт.-сост. Г. 

Ф. Привалова. – 

Кемерово: КемГУКИ, 



 

 

 

12.3. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 

Ինքնուրույն 

աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվո

ղ 

հարցեր  

Աշխատան

քի  

տեսակը10 

Ներկա-

յացման 

ժամկետ- 

ները 

Ստուգմ

ան ձևը 

Գրականությո

ւն11 

1.  Արժեքային 

ներգործությունը 

սոցիալական 

համակարգերում 

 

Արժեքային 

ներգործությունը 

սոցիալական 

համակար-

գերումֈ 

Ռեֆերատ Հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

2.  Սոցիալական 

համակարգերի 

վերահսկողությու

նը և արդ-

յունավետ 

կառավարումը 

Սոցիալական 

համակարգերի 

վերահսկողությո

ւնը և արդ-

յունավետ 

կառավարումը 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

3.  Կառավարումը՝ 

որպես սոցի-

ալական 

կազմակերպութ-

յունների 

գոյության միջոց 

Կառավարումը՝ 

որպես սոցի-

ալական 

կազմակերպութ-

յունների 

գոյության միջոցֈ 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

4.  Կազմակերպչակ

ան հարա-

բերությունները և 

կազմա-

կերպչական 

գործունեությունը 

սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարման 

մեջ 

Կազմակերպչակ

ան հարա-

բերությունները 

և կազմա-

կերպչական 

գործունեութ-

յունը 

սոցիալական 

համա-կարգերի 

կառավարման 

մեջ 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

5.  Լրատվական 

ապահովումը 

սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարման  

մեջ 

Լրատվական 

ապահովումը 

սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարման  

մեջ 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

                                                           
10 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
11 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



6.  Նպատակային 

համալիր 

ծրագրերը  և 

նախագծերը 

՝որպես 

կազմակերպչակ

ան ձև  

սոցիալական 

համակար-գերի 

կառավարման  

մեջ 

 

Նպատակային 

համալիր 

ծրագրերը  և 

նախագծերը 

՝որպես 

կազմակերպչակ

ան ձև  

սոցիալական 

համա-կարգերի 

կառավարման  

մեջ 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

7.  Բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանությա

ն համակարգը ՝ 

էությունը, 

զարգացման և 

ձևավորման 

գործոնները 

 

Բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանությ

ան համա-

կարգը՝ 

էությունը, 

զարգաց-ման և 

ձևավորման 

գործոնները 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

8.  Բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանությա

ն սկզբունք-ները 

Բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանությ

ան սկզբունք-

ները 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

9.  Մարդու 

իրավունքները ՝ 

որպես 

բնակչության 

սոցիալական 

պաշտպանությա

ն հիմք 

Մարդու 

իրավունքները ՝ 

որ-պես 

բնակչության 

սոցիալա-կան 

պաշտպանությ

ան հիմք 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

10.  Բնակչության 

սոցիալական 

սպասարկման 

իրավական 

կարգավորումը 

Բնակչության 

սոցիալական 

սպասարկման 

իրավական 

կարգավորումըֈ 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

11.  Նորմատիվային 

կարգա-վորումը և 

մոդելավորումը 

սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարման 

մեջ 

Նորմատիվային 

կարգա-վորումը 

և 

մոդելավորումը 

սոցիալական 

համակարգերի 

կառավարման 

մեջ 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 



12.  ՀՀ պետական 

քաղաքակա-

նությունն՝ 

ուղղված երիտա-

սարդներին 

ՀՀ պետական 

քաղաքակա-

նությունն՝ 

ուղղված 

երիտա-

սարդներին 

Ռեֆերատ հոկտեմբ

եր 

Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

13.  Պահանջմունքնե

րը՝ որպես անձի 

ակտիվության 

աղբյուր: 

Պահանջմունքն

երը՝ որպես 

անձի 

ակտիվության 

աղբյուր: 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

14.  Մարդու 

էկոլոգիական 

պա-

հանջմունքների 

բնութագիրը: 

 

Մարդու 

էկոլոգիական 

պա-

հանջմունքների 

բնութագիրը: 

 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

15.  Սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման 

առաջնորդի 

էությունը և 

նպատակները 

 

Սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման 

առաջնորդի 

էությունը և 

նպատակները 

 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

16.  Սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման   

օբյեկտները և 

սուբյեկտները 

Սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման   

օբյեկտները և 

սուբյեկտները 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

17.  Սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման 

հիմնական 

սկզբունքները, 

կատեգորի-

աները և 

գործառույթները 

 

Սոցիալական 

համա-կարգի 

կառավարման 

հիմնական 

սկզբունքները, 

կատեգորիաներ

ը և 

գործառույթները 

 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

18.  Մերի Ռիչմոնդի 

ներդրումը 

սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման  

մեջ 

 

Մերի Ռիչմոնդի 

ներդրումը 

սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման  

մեջ 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 



19.  Զ.Ֆրոյդի 

ներդրումը սոցի-

ալական 

համակարգի 

կառավարման 

առաջնոր-

դության  մեջ: 

Զ.Ֆրոյդի 

ներդրումը սո-

ցիալական 

համակարգի 

կառավարման 

առաջնորդությա

ն  մեջ: 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

20.  Օտտո Ռանկիի 

ներդրումը 

սոցիալական 

առաջնոր-

դության 

կառավարման  

մեջ 

 

Օտտո Ռանկիի 

ներդրումը 

սոցիալական 

առաջնոր-

դության 

կառավարման  

մեջ 

 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

21.  Կառլ Ռոջերսի 

ներդրումը 

սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման 

առաջնոր-

դության  մեջ 

 

Կառլ Ռոջերսի 

ներդրումը 

սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման 

առաջնորդությա

ն  մեջ 

 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

22.  Ջոն Դյուիի 

ներդրումը 

սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման  

առաջնորդության 

մեջ 

 

Ջոն Դյուիի 

ներդրումը 

սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման  

առաջնորդությա

ն մեջ 

 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

23.  Ջեյն Ադամսի 

ներդրումը 

սոցիալական 

համակարգիկառ

ավարման 

առաջնորդության 

մեջ 

 

Ջեյն Ադամսի 

ներդրումը 

սոցիալական 

համա-կարգի 

կառավարման 

առաջնորդությա

ն մեջ 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

24.  Մաքս Վեբերի 

ներդրումը 

սոցիալական 

համակարգի 

կառավարման 

առաջնոր-

դության մեջֈ 

 

Մաքս Վեբերի 

ներդրու-մը 

սոցիալական 

համա-կարգի 

կառավարման 

առաջնորդությա

ն մեջ 

 

Ռեֆերատ նոյեմբեր Բանավո

ր ելույթ 

Ինտերնետ 

ռեսուրսներ 

 



13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում12 

 

Ռեսուրսի անվանումը 

Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, 

նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան  
SMART –էլեկտրոնային կարողություններով 

լսարան 

Նյութեր աշխատանքների 

համար 

Տեսաերիզներ, էլեկտրոնային կազմված 

մանկավարժական իրավիճակներ  

Սարքեր, 

սարքավորումներ 

Համակարգիչ, էլ․  գրատախտակ, պրոեկտոր 

Համակարգչային 

ծրագրեր 

Windows, MS office: Power Point, Word, Excel, 

Google, Adobe Reader, 

Այլ  

 

 

 

 

                                                           
12 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ 

են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու համար 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի13ֈ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

                                                           
13«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   



գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավորֈ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:14 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 
ԲԱԺԻՆ 1.Սոցիալական համակարգերի կառավարումը՝ որպես գիտաճյուղ 

1.1 Սոցիալական համակարգի ղեկավարումը ՝որպես  գիտական ճանաչողության 

ինքնուրույն ճյուղ 

1.2 Սոցիալական  ղեկավարման էությունը և բովանդակությունը, գործառույթները 

1.3 Սոցիալական վերահսկողության էությունը 

1.4 Սոցիալական աշխատանքը Հայաստանում 

ԲԱԺԻՆ  2 Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը 

2.1 Սոցիալական աշխատանքը որպես սոցիալական ինստիտուտ 

2.2 Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի գործառույթները 

2.3 Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի դերային համակարգը 

2.4 Առողջապահական հաստատություններում սոցիալական աշխատողների 

կողմից կատարվող դերերը 

2.5 Սոցիալական աշխատողների դերը երեխաներին , երիտասարդությանը և 

ընտանիքներին սպասարկող ծառայություններում 

2.6 Սոցիալական աշխատողի դերը արդարադատության համակարգում 

2.7 Հայաստանում սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի կայացումը 

 

ԲԱԺԻՆ 3. Սոցիալական համակարգերի կառավարման մեթոդները 

3.1 Սոցիալական համակարգերի կառավարման օրենքները և սկզբունքները 
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3.2 Սոցիալական համակարգերի կառավարման  սկզբունքները 

 

ԲԱԺԻՆ 4. - Սոցիալական վերահսկողություն, սոցիալական համակարգերի կառավարման 

արդյունավետությունը 

3.1.Սոցիալական նորմեր,արժեքներ. 

3.2.Սոցիալական վերահսկողություն, սանկցիաներ, դրանց դասակարգումը, 

3.3 Սոցիալական վերահսկողության էությունը,սոցիալական հիմնախնդիրներ 

ԲԱԺԻՆ 5 –  Սոցիալական համակարգերի կառավարման կառուցվածքային 

հիմնական բաղադրատարրերը 

5.1Կառավարչական տիպի սոցիալական առաջնորդը 

5.2Նպատակադրումը սոցիալական համակարգերի կառավարման մեջ 

5.3Ռազմավարական նպատակաենթադրումը ՝ որպես հակաճգնաժամային 

կառավարման ռեսուրս 

5.4 Կառավարչաական որոշման կայացում 

ԲԱԺԻՆ 6 .-  Կազմակերպչական գործունեությունը սոցիալական համակարգերի 

կառավարման մեջ 

6.1Կառավարումը՝ որպես սոցիալական համակարգերի գոյության միջոց 

6.2 Կազմակերպչական հարաբերությունները և կազմակերպչական գործունեությունը 

սոցիալական համակարգերի կառավարման մեջ 

6.3 Արժեքային ներգործությունը սոցիալական համակարգերի կառավարման մեջ 

6.4 Լրատվական ապահովումը սոցիալական համակարգերի կառավարման  մեջ 

6.5 Նպատակային համալիր ծրագրերը  և նախագծերը ՝որպես կազմակերպչական ձև  

սոցիալական համակարգերի կառավարման  մեջ 

ԲԱԺԻՆ 7. - Բնակչության սոցիալական պաշտպանությունը 

7.1 Բնակչության սոցիալական պաշտպանության համակարգը ՝ էությունը, զարգացման և 

ձևավորման գործոնները 

7.2Բնակչության սոցիալական պաշտպանության սկզբունքները 

7.3 Մարդու իրավունքները ՝ որպես բնակչության սոցիալական պաշտպանության հիմք 

7.4 Բնակչության սոցիալական սպասարկման իրավական կարգավորումը 



14.4. Գնահատման չափանիշները15. 

 Տեսական գիտելիքները………: 

 Գործնական աշխատանքները․․․․․․: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը․․․․: 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 

20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) հաշվառում և 

գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված բաղադրիչների 

արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավորֈ 
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ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
Մասնագիտություն՝    041301.00.7   Կառավարում___                                           

                                                                                                                                  /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝  041301․17․7  Հանրային կառավարում ___ 
                                                                                                                                  /դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/ 

Որակավորման աստիճան` _________մագիստրատուրա__________ 
                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա//    
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Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՄՀ/մ-050 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Դասընթացին 

հատկացվող 

կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի,3-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 60 Դասախոսություն 20 

Սեմինար - 

Լաբորատոր  աշխատանք - 

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 30 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

 ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ սոցիալական 

համակարգերի կառավարման  օրինաչափություննների 

վերաբերյալ, 

  ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ  կառավարման 

մեթոդների վերաբերյալ, 

 հաղորդել տեսական գիտելիքներ՝ մասնագիտական 

գործունեության մեջ ձեռք բերված գիտելիքների պրակտիկ 

հմտությունների կիրառմամբ, 

 սոցիալական կառավարման չափանիշների հետազոտության 

շրջանակներում հմտությունների և կարողությունների 

ձևավորում ուսանողների մոտ, 

 սոցիալական համակարգերի կառավարման 

համեմատության և վերլուծելու ունակությունների 

ձեռքբերում ուսանողների կողմից, 

  սոցիալական համակարգերը վերլուծելու 

կարողությունների ձևավորում տարբեր իրավիճակներում: 
Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

ԳԻՏԵԼԻՔ․ 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է իմանա. 

 սոցիալական կառավարման համակարգերի ձևավորման փուլերի 



սոցիալական համակարգերի կառավարման գիտական մոտեցումը  

(OPK-7); 

 կառավարման համակարգի կառուցվածքը (OPK-7); 

 վարչարարության մշակույթի օրենքները և ձևերը (OPK-7); 

 կառավարման կառույցների տեսակների դասակարգումը (OPK-1); 

 Հատկանշում է մենեջերի ղեկավարության որակները (OPK-1); 

 կառավարման որոշումների կայացման փուլերը (OPK-7); 

 կառավարման որոշման նախապատրաստման կառուցվածքը 

(OPK-7); 

 սոցիալական վերահսկողության տեսակները և դրանց 

տարբերությունները (OPK-7); 

 ինտեգրված թիրախային ծրագրերի տեսակները (OPK-11); 

 սոցիալական համակարգերի կառավարման տեղեկատվական 

աջակցության մեթոդները (OPK-7); 

 բնակչության սոցիալական պաշտպանության ձևավորման և 

զարգացման բնույթը և գործոնները (PKSP-5); 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ 

Առարկայի ուսուցման արդյունքում ուսանողը պետք է 

տիրապետի. 
 սոցիալական կառավարման ժամանակակից մեթոդոլոգիական և 

մեթոդական հիմքերին, 

 սոցիալական համակարգերի կառավարման մեթոդնեին, 

 նյութական և մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

գործընթացին, 

 սոցիալական ախտորոշման մեթոդների իմացության հիման վրա 

կառավարման  որոշումների լուծման մշակման մեթոդներին, 

բնակչության սոցիալական պաշտպանության փաստաթղթերի 

պատրաստման ժամանակ սոցիալական ախտորոշման 

մեթոդներին 

ԿԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Դասընթացն ավարտելուց հետո պետք է կարողանա. 

 սահմանել կառավարման նպատակներն ու խնդիրները, 

արդարացնել սոցիալական համակարգերի կառավարման 

սկզբունքները (PKSP-6); 

 տարբերակել սոցիալական համակարգերի կառավարման 

գործառույթներն ըստ իրենց նպատակների (PKSP-6); 

հիմնավորել, կրթության, զբաղվածության, աշխատանքի, 

սոցիալական ապահովության  սոցիալական կառավարման 

զարգացման գործընթացները 
 կառուցել ղեկավարչական աշխատանքը հանրային կյանքի 

զարգացման օրենքներով, փոխկապակցել այն սոցիալ-

տնտեսական, քաղաքական և հոգևոր-մշակութային 



իրավիճակներով (OPK-1); 

 արդյունավետ արդյունքներ ձեռք բերելու նպատակով 

մասնագիտական գործունեություն ծավալել կառավարչական 

գործունեության մեջ (PCSP-5); 

 կառավարման գործունեության հիմնական մեթոդները, ձևերը և 

միջոցները (OPK-7); 

 մշակել համալիր նպատակային ծրագրեր (PKSP-3); 

 մասնագիտական գործունեության մեջ կիրառել երեխաների 

իրավունքների և հաշմանդամների իրավունքների 

պաշտպանության վերաբերյալ հիմնական միջազգային և 

ներպետական օրենսդրական ակտերը (OPK-11); 

 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.Սոցիալական համակարգերի կառավարումը՝ որպես 

գիտաճյուղֈ Թեմա 2 Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտը 

 Թեմա3 Սոցիալական համակարգերի կառավարման մեթոդները 

Թեմա 4 Սոցիալական վերահսկողություն, սոցիալական 

համակարգերի կառավարման արդյունավետությունըֈ Թեմա 5 

Սոցիալական համակարգերի կառավարման 

կառուցվածքային հիմնական բաղադրատարրերը Թեմա 6 

Կազմակերպչական գործունեությունը սոցիալական 

համակարգերի կառավարման մեջֈ Թեմա7 Կազմակերպչական 

գործունեությունը սոցիալական համակարգերի կառավարման մեջֈ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանի գնահատում դասերին հաճախումների 

հաշվառման միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների 

ընթացքում նրա ակտիվության և հմտությունների 

հաշվառում և գնահատում ընթացիկ ստուգումների 

միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքներ) հաշվառում և գնահատում 

առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված 

այլ առաջադրանքների կատարման և յուրացման 

ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի 

ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման 



նշված բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և 

դասընթացի արդյունարար գնահատականի ձևավորում՝ 

առավելագույնը գումարային 100 միավորֈ 
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