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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

3.  3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4 

4.  4. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

5.  5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

6.  6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, 

արդյունքների ամփոփման ձևերը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

8.  7. Դասավանդման մեթոդներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

9.  8. Ուսումնառության մեթոդները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

10.  9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի 

ծավալը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

11.  10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  

12.  11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․1․ Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ ․․․ 

 12․2․ Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների 

ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․3․ Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական 

քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․4․ Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ ․․․․․․․․․․ ․․․ 

13.  12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

14.  13. Գնահատում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․1․ Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․2․ Հարցաշար․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․3․ Գնահատման չափանիշներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

15.  14. Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 

 

 

 

 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 

«․ՄՀ/բ-195-Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվություն» դասընթացը կարևորվում է 

բարձրագույն մասնագիտական կրթության «Սոցիալական  մանկավարժություն» 

մասնագիտության  բնագավառում մասնագետների պատրաստման գործընթացում, 

ներառված է 011301.03.6 /051300.61/  կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Հատուկ 

մասնագիտական» կրթամասում:  

       ‹‹Սոցիալական մանկավարժության  խորհրդատվություն›› դասընթացն իր ուրույն տեղն է 

զբաղեցնում սոցիալ-մանկավարժական դասընթացների շարքում և նպաստում է 

մասնագետի լիարժեք կայացման գործին` զինելով նրան գործնական հմտություններով ու 

կարողություններով: 

        Սոցիալական մանկավարժության  խորհրդատվության գործունեությունը 

մասնագիտական գործունեության տարատեսակ է, որն ուղղված է սոցիալականացման 

գործընթացում գտնվող անձին օգնելուն, ինչպես նաև պայմաններ է ստեղծում 

հասարակության մեջ ինքնահաստատվելու: 

        ‹‹Սոցիալական մանկավարժության  խորհրդատվություն››-ն այնպիսի սոցիալ-

մանկավարժական գործունեություն է, որը հասցեագրված է սոցիալական հասարակության 

մեջ ինտեգրվելու գործընթացում անձի խնդիրները լուծելուն: 

       Սույն դասընթացը հնարավորություն  է տալիս ուսանողին ավելի հստակ պատկերացնել 

իր մասնագիտության առանձնահատկությունները, առավել մանրակրկիտ ուսումնասիրել  

սոցիալական մանկավարժի գործունեության ոլորտները և դրանցում հանդիպող 

դժվարությունները: 

‹‹Սոցիալական մանկավարժության  խորհրդատվություն›› դասընթացն ավելի է հստակեցնում 

սոցիալական մանկավարժ մասնագետի դերը` ցույց տալով գործունեության սահմանները և 

անհրաժեշտությունը կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում: 

      Դասընթացի յուրացումը պահանջում է մանկավարժական և հոգեբանական առարկաների 

խոր իմացություն` կարևորելով տարիքային մանկավարժության, հոգեբանության դերը: 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի ուսումնասիրման նպատակն է  
 ուսանողներին զինել սոցիալականացման գործընթացում դժվարությունների հանդիպող 

անձանց /հատկապես երեխաներին, ծնողներին և ուսուցիչներին/ օգնելու գործնական 

խորհրդատվական մեթոդներով  և զանազան հնարներով:  

 
 ‹‹Սոցիալական մանկավարժության  խորհրդատվություն›› դասընթացի նպատակն է 

նաև  

  զարգացման օրինաչափություննների վերաբերյալ գիտելիքների փոխանցում 

ուսանողներին: 

  չափանիշների հետազոտության շրջանակներում հմտությունների և 

կարողությունների ձևավորում ուսանողների մոտ: 

 համեմատության և վերլուծելու ունակությունների ձեռքբերում ուսանողների 

կողմից: 

 վերլուծելու կարողությունների ձևավորում տարբեր իրավիճակներում: 

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

ուսումնական պլանում ըստ կրթաբլոկների 



 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են․ 

 Սովորեցնել ‹‹Սոցիալական մանկավարժության  խորհրդատվություն›› դասընթացի 

տեսական հիմքերը: 

 Բացատրել ‹‹Սոցիալական մանկավարժության  խորհրդատվություն›› դասընթացի 

օրինաչափությունները: 

 Ամրապնդել ուսանողների կողմից ձեռքբերված տեսական գիտելիքները 

գործնական իրավիճակային խնդիրներով: 

 Սովորեցնել ուսանողներին կատարել ‹‹Սոցիալական մանկավարժության  

խորհրդատվություն›› դասընթացի հետազոտություններ և կատարել 

եզրահանգումներ ըստ արդյունքների: 

 Սովորեցնել ուսանողներին վերլուծել ‹‹Սոցիալական մանկավարժության  

խորհրդատվություն›› դասընթացի առանձնահատկությունները 

սոցիալականացման  համատեքստում: 

          Դասընթացի ուսումնասիրման  խնդիրներն են նաև. 

1. ներկայացնել սոցիալ-մանկավարժական գործունեության ոլորտներն ու դրանցում 

իրականացվող      խորհրդատվության առանձնահատկությունները, 

2. ուսանողներին  ծանոթացնել  սոցիալիալական մանկավարժության խորհրդատվության 

մեթոդներին, ինչպես նաև դրանց իրագործման եղանակներին, 

3. ներկայացնել սոցիալական ինստիտուտների համագործակցության ձևերն ու սոցիալական 

մանկավարժի դերը դրանում, 

4. ուսումնասիրել տարբեր բնույթի սոցիալական խնդիր ունեցող անհատների խմբի հետ 

աշխատելու մեթոդիկան: 

   Առարկայի յուրացման աստիճանին ներկայացվող պահանջները. 

1. Ուսանողը տիրապետի սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության մեթոդներին 

և եղանակներին, դրանց իրագործման առանձնահատկություններին: 

2. Հանգամանորեն իմանա տարիքային փուլերի առանձնահատկությունները, որոնք անչափ 

կարևոր են սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության համար: 

3. Կարողանա ճիշտ դասակարգել խորհրդառուի խնդիրները, ճիշտ ընտրի այն մեթոդները, 

որով պետք է լուծի խնդիրը, իրականացնի արդյունավետ խորհրդակցություն: 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները   
- ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ- տնտեսագիտական, 

- մաթեմատիկական և ընդհանուր բնագիտական, 

- ընդհանուր մասնագիտական, 

- հատուկ մասնագիտական, 

«Սոցիալական  մանկավարժության խորհրդատվության»   դասընթացին մասնակցելու 

կարևոր նախապայման է ուսանողների սոցիալ-մանկավարժական գիտելիքների, սոցիալ-

մանկավարժական հմտությունների առկայությունը: 

 

 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

կոմպետենցիաները․ 

                                                           
2 http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf    

Լրացվում է «Առարկայի նկարագրի մշակման ռազմավարության» կոմպետենցիաների ցանկին  

համապատասխանֈ 

http://www.vsu.am/karg/ararkayakan-nkaragir-17.pdf


 

«Սոցիալական  մանկավարժության խորհրդատվության» դասընթացի ուսումնասիրման 

արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

 4. Դասընթացի յուրացման պահանջների մակարդակը` որպես ուսումնասիրման 

արդյունք 

4.1. Դասընթացի ուսուցման գործընթացը ուղղված է հետևյալ ընդհանրական գործիքային 

կոմպետենցիաների (այսուհետ ԳԿ) ձևավորմանը: 

• վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

• կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն, 

• հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ, 

• մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

• տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, 

• մանկավարժական խնդիրների լուծում, 

• որոշումների ընդունում: 

4.2. Դասընթացի ուսուցման գործընթացը ուղղված է հետևյալ ընդհանրական 

միջանձնային կոմպետենցիաների (այսուհետ ՄՁԿ) ձևավորմանը: 

• քննադատական վերլուծության և ինքնաքննադատման ունակություն, 

• թիմային աշխատանք, 

• միջանձնային ունակություններ, 

• միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն, 

• այլ ոլորտների փորձագետների հետ շփվելու ունակություն, 

• բազմաձևության և բազմամշակութայնության ընդունում, 

• միջազգային միջավայրում աշխատելու ունակություն, 

• բարոյական արժեքներ: 

4.3. Դասընթացի ուսուցման գործընթացը ուղղված է հետևյալ ընդհանրական 

համակարգային կոմպետենցիաների (այսուհետ ՀԳԿ) ձևավորմանը: 

• գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

• հետազոտություններ կատարելու ունակություններ, 

• սովորելու ունակություն, 

• նոր իրավիճակներին հարմարվելու ունակություն, 

• նոր գաղափարներ առաջ քաշելու (ստեղծագործելու) ունակություն, 

• առաջնորդի հատկություններ, 



• ինքնուրույն  աշխատելու ունակություն, 

• նախագծեր մշակելու և դրանք կառավարելու ունակություն, 

• նախաձեռնողականություն և ձեռներեցություն, 

• որակի կարևորության գիտակցում, 

• հաջողության ձգտում: 

4.4. Դասընթացի ուսուցման գործընթացը ուղղված է հետևյալ առարկայական 

(մասնագիտական) կոմպետենցիաների (այսուհետ ԱԿ) ձևավորմանը: 

• դրսևորել մասնագիտության պատմության և հիմունքների իմացություն, 

• հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

• համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել նոր տեղեկատվությունը, 

• ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև կապերի 

իմացություն, 

• դրսևորել ժամանակակից խոր գիտելիքներ մասնագիտական ոլորտում, 

• քննադատորեն գնահատել և մեկնաբանել տեսության ու պրակտիկայի նորագույն 

ձեռքբերումները, 

• տիրապետել ինքնուրույն հետազոտության մեթոդներին և կարողանալ մեկնաբանել 

հետազոտության արդյունքները, 

• ունակ լինել ուրույն, թեկուզ  և փոքր ներդրում կատարելու տվյալ առարկայական 

ոլորտում, 

• ցուցաբերել ինքնուրույնություն և ստեղծագործական մոտեցում տվյալ առարկայական 

ոլոտում գործունեություն ծավալելիս, 

• տիրապետել տվյալ մասնագիտական  մակարդակում պահանջվող 

կոմպետենցիաներին: 

Դասընթացի ընթացքում կիրականանա ծրագրի ավարտական պահանջներով 

նախատեսված հետևյալ ուսուցչական կոմպետենցիաների զարգացումը. 

• հանձնառություն սովորողների առաջադիմության և ձեռքբերումների նկատմամբ 

(Ու1), 

• ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և տեխնոլոգիաները ուսումնասիրելու, 

ներդնելու կարողություն (Ու2), 

• առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու կարողություն (Ու4), 

• ուսուցման բարենպաստ միջավայր ստեղծելու կարողություն (Ու5), 

• ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու  հմտություն (Ու6), 

• սեփական գործունեության արդյունքները գնահատելու և վերլուծելու կարողություն 

(Ու7), 



• մասնագիտական կատարելագործման անհրաժեշտության գիտակցում (Ու8): 

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 պահանջների3․ 

‹‹Սոցիալական մանկավարժության  խորհրդատվություն››  դասընթացից ձեռք  բերված 

գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել   մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում, նաև, մագիստրատուրայում, ասպիրանտուրայում 

կրթությունը շարունակելու և գիտական հետազոտություններ կատարելու    

նպատակով: 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
4 կրեդիտ/120 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

                                                           
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



Դասախոսություն 16  

Գործնական աշխատանք 32  

Սեմինար պարապմունք -  

Լաբորատոր աշխատանք -  

Ինքնուրույն աշխատանք 72  

Ընդամենը 120  

Ստուգման ձևը (ընթացիկ քննություն/ 

հանրագումարային քննություն) 

  

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  

 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: 

 Սեմինար պարապմունքները խմբային պարապմունքների հիմնական տեսակներից է, 

որի ընթացքում ուսանողը սովորում է բանավոր շարադրել նյութը, պաշտպանել իր 

տեսակետները և եզրահանգումները: Սեմինարի ընթացքում ուսանողները 

քննարկում, պատասխանում են թեման, զեկույցները և ռեֆերատները, որոնք 

հանձնարարել է դասախոսը:  

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



Սեմինարին պատրաստվելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել հիմնական և 

լրացուցիչ գրականություն տվյալ թեմայով: Գրականության ուսումնասիրությունից և 

համառոտագրումից հետո պետք է կազմել պլան` բանավոր պատասխանի համար, 

ապա մտածել ելույթի բովանդակությանհարցադրումների և պատասխանների մասին: 

 Լաբորատոր աշխատանքները նպաստում են տեսական նյութի առավել լավ 

յուրացմանը և ամրապնդմանը: Լաբորատոր աշխատանքները նպատակ ունեն 

ամրապնդելու ուսումնասիրվող թեմաների տեսական դրույթները, ուսանողներին 

ուսուցանելու փորձարարական հետազոտությունների մեթոդները, հաղորդելու 

ինքնուրույն վերլուծության, տվյալների ամփոփման, լաբորատոր սարքավորումների, 

համակարգիչների, սարքերի, էլեկտրոնային ծրագրերի հետ աշխատելու փորձ և 

հմտություններ: Լաբորատոր աշխատանքն անցկացման համար ուսանողը 

պարտավոր է ուսումնասիրել թեմային վերաբերող տեսական նյութը 

(դասախոսւոթյուն,  համապատասխան գրականություն) և  փորձի, հետազոտության 

մեթոդոլոգիանֈ  

Դասախոսի հսկողությամբ ուսանողը իրականացնում է փորձը, հետազոտությունը, 

գրանցում է արդյունքները և կատարում (գրանցում) համապատասխան եզրա-

կացություն 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

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: 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



 Ինքնուրույն աշխատանք համացանցում – նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները 

կարող են օգտագործվել հետևյալ նպատակներով` համացանցում անհրաժեշտ 

տեղեկատվության որոնման համար, երկխոսություն համացանցում, թեմատիկ 

ցանցային էջերի օգտագործում: 

 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՝6 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 են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում,  

իրադրությունների վերլուծություն, ալգորիթմների և հրահանգների կազմում, 

աղյուսակների և դասակարգման համեմատման և համակարգման սխեմաների կազմում, 

փորձի/հետազոտության արդյունքների վերաբերյալ եզրակացության ներկայացում: 

 

Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության էությունը: Սոցիալ-

մանկավարժական խորհրդատվություն ընտանիքին: Սոցիալական մանկավարժության 

խորհրդատվություն զբաղվածություն ոլորտում: Մանկության սոցիալական 

պաշտպանություն: Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվություն հաշմանդամների 

հետ: Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվություն ծերերի հետ: Սոցիալական 

դաստիարակություն: 

       Սոցիալական մանկավարժի իմիջը խորհրդատվական աշխատանքներ 

իրականացնելիս:  «Իմիջ» հասկացության էությունը: Սոցիալական մանկավարժի իմիջը: 

Սկզբական շրջանի խորհրդատվության փուլերը: Խորհրդատվության 

առանձնահատկություններն ըստ տարիքային փուլերի: 

            Հարցազրույցի մեթոդի կիրառումը սոցիալ-խորհրդատվական գործունեության 

ժամանակ: Հարցազրույցը որպես իրավիճակի վերլուծության մեթոդ:  Հարցազրույցի քայլերը: 

Խորհրդատուի ներգործության մեթոդները հարցազրույցի ընթացքում: 

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

 



         Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության դերը մանկության շրջանում: 

«Մանկության» բնութագիրը: Մանկության շրջանում անձի սոցիալականացմանն ուղղված 

աշխատանքները: Մանկության շրջանում ծնողների հետ տարվող խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

       Երեխաների սոցիալական պաշտպանվածությունն ու ապահովվածությունը: Մանկական 

սոցիալական պաշտպանության ժամանակ սոցիալական մանկավարժի գործառույթները: 

Ծնողազուրկ և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների շահերի և իրավունքների 

պաշտպանություն: Մանկական սոցիալական պաշտպանվածության հիմնական 

նպատակները: Մանկական սոցիալական պաշտպանվածությունն իրագործելու 

ռազմավարությունը: 

       Սոցիալական մանկավարժի խորհրդատվական աշխատանքը դժվար դեռահասների հետ: 

«Դժվար» դեռահասը, նրա հետ տարվող սոցիալ-խորհրդատվական աշխատանքները: 

«Դժվար» դեռահասի ծնողների հետ տարվող սոցիալ-խորհրդատվական աշխատանքները: 

Սոցիալական շեղումները, կանխարգելման սոցիալ-խորհրդատվական աշխատանքները: 

        Սոցիալական մանկավարժի խորհրդատվական աշխատանքն օժված երեխաների հետ: 

Օժտված երեխան, նրա հետ տարվող սոցիալ-խորհրդատվական աշխատանքները: 

Տաղանդավոր և բացառիկ ընդունակություններով երեխաների տարբերակումը որպես 

խորհրդատվական աշխատանքի սկզբնական փուլ: Օժտված երեխայի ծնողների հետ 

տարվող սոցիալ-խորհրդատվական աշխատանքները: 

          Սոցիալ-խորհրդատվական աշխատանքն աուտիկ երեխաների հետ: Աուտիկ երեխայի 

խոսքի ձևավորման առանձնահատկությունները:  Աուտիկ երեխայի սոցիալական 

դժվարությունները և շփման առանձնահատկություններըֈ Աուտիկ երեխայի  բնավորության 

և վարքի առանձնահատկությունները£ Աուտիկ երեխայի հետաքրքրությունների 

առանձնահատկությունները և զգացողությունների /սենսորիկայի/  զարգացման 

առանձնահատկությունները£ Աուտիզմով տառապող երեխաների կրթության 

կազակերպումը: Կառուցվածքային ուսուցումը որպես աուտիկ երեխաների ուսուցման ձև: 

        Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության իրականացումն ընտանիքում: 

Ընտանիքի տիպերը: Հիվանդ երեխա ունեցող ընտանիքի հետ տարվող սոցիալ-

խորհրդատվական աշխատանքները: Անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքի հետ տարվող 

սոցիալ-խորհրդատվական աշխատանքները: Հարբեցող ընտանքի հետ տարվող սոցիալ-

խորհրդատվական աշխատանքները: Սոցիալական օգնության խառը տիպի կենտրոնները: 



10.  Դասընթացի բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի ծավալը` ըստ մոդուլների, 

բաժինների և    թեմաների 

կիսամյակ 3-րդ 
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1. Սոցիալական 

մանկավարժության 

խորհրդատվության 

էությունը:  

      

        

        

           

 

Սոցիալական 

մանկավարժության 

խորհրդատվություն 

ընտանիքին: 

Սոցիալական 

մանկավարժության 

խորհրդատվություն 

զբաղվածություն 

ոլորտում: Մանկության 

սոցիալական 

պաշտպանություն: 

Սոցիալական 

մանկավարժության 

խորհրդատվություն 

հաշմանդամների հետ: 

Սոցիալական 

մանկավարժության 

խորհրդատվություն 

ծերերի հետ: 

Սոցիալական 

դաստիարակություն: 

4  4 

    
5 

 խաչաձև 

հարցուպատասխա

նի, «ֆասթ» 

հարցադրումների, 

դեբատի, 

գաղափարագրման,

կոլեկտիվի 

գնահատման, 

ինքնագնահատման 

միջոցով 

2.   Սոցիալական 

մանկավարժի իմիջը 

խորհրդատվական 

աշխատանքներ 

իրականացնելիս:   

 

«Իմիջ» հասկացության 

էությունը: Սոցիալական 

մանկավարժի իմիջը: 

Սկզբական շրջանի 

խորհրդատվության 

փուլերը: 

Խորհրդատվության 

առանձնահատկությունն

երն ըստ տարիքային 

փուլերի: 

 

4  4  

  7
 

 կոլեկտիվ 

համագործակցային 

տեխնոլոգիա 

3. 

Հարցազրույցի մեթոդի 

կիրառումը սոցիալ-

խորհրդատվական 

գործունեության 

ժամանակ:  

 

Հարցազրույցը որպես 

իրավիճակի 

վերլուծության մեթոդ:  

Հարցազրույցի քայլերը: 

Խորհրդատուի 

ներգործության 

մեթոդները 

հարցազրույցի 

ընթացքում: 

4  4  5  խաչաձև 

հարցուպատասխա

նի, «ֆասթ» 

հարցադրումների, 

դեբատի, 

գաղափարագրման,

կոլեկտիվի 

գնահատման, 

ինքնագնահատման 

միջոցով 



4.   Սոցիալական 

մանկավարժության 

խորհրդատվության դերը 

մանկության շրջանում:  

 

«Մանկության» 

բնութագիրը: 

Մանկության շրջանում 

անձի 

սոցիալականացմանն 

ուղղված 

աշխատանքները: 

Մանկության շրջանում 

ծնողների հետ տարվող 

խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

 

4  4  

  5
 

 զարգացնող 

ուսուցման 

տեխնոլոգիա 

5. 

Երեխաների սոցիալական 

պաշտպանվածությունն ու 

ապահովվածությունը: 

Մանկական 

սոցիալական 

պաշտպանության 

ժամանակ սոցիալական 

մանկավարժի 

գործառույթները: 

Ծնողազուրկ և առանց 

ծնողական խնամքի 

մնացած երեխաների 

շահերի և իրավունքների 

պաշտպանություն: 

Մանկական 

սոցիալական 

պաշտպանվածության 

հիմնական 

նպատակները: 

Մանկական 

սոցիալական 

պաշտպանվածությունն 

իրագործելու 

ռազմավարությունը: 

2  4  5  խաչաձև 

հարցուպատասխա

նի, «ֆասթ» 

հարցադրումների, 

դեբատի, 

գաղափարագրման,

կոլեկտիվի 

գնահատման, 

ինքնագնահատման 

միջոցով 

6. 

Սոցիալական 

մանկավարժի 

խորհրդատվական 

աշխատանքը դժվար 

դեռահասների հետ: 

«Դժվար» դեռահասը, 

նրա հետ տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

«Դժվար» դեռահասի 

ծնողների հետ տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

Սոցիալական 

շեղումները, 

կանխարգելման սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքները 

2  4  5  տեղեկատվական 

տեխնոլոգիա 

7.         Սոցիալական 

մանկավարժի 

խորհրդատվական 

աշխատանքն օժված 

երեխաների հետ:  

 

Օժտված երեխան, նրա 

հետ տարվող սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

Տաղանդավոր և 

բացառիկ 

ընդունակություններով 

երեխաների 

տարբերակումը որպես 

2  4  5  թեստային 

աշխատանք 



խորհրդատվական 

աշխատանքի 

սկզբնական փուլ: 

Օժտված երեխայի 

ծնողների հետ տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

8. Սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքն աուտիկ 

երեխաների հետ:  

Աուտիկ երեխայի խոսքի 

ձևավորման 

առանձնահատկությունն

երը:  Աուտիկ երեխայի 

սոցիալական 

դժվարությունները և 

շփման 

առանձնահատկությունն

երը£ Աուտիկ երեխայի  

բնավորության և վարքի 

առանձնահատկությունն

երը£ Աուտիկ երեխայի 

հետաքրքրությունների 

առանձնահատկությունն

երը և 

զգացողությունների 

/սենսորիկայի/  

զարգացման 

առանձնահատկությունն

երը£ Աուտիզմով 

տառապող երեխաների 

կրթության 

կազակերպումը: 

Կառուցվածքային 

ուսուցումը որպես 

աուտիկ երեխաների 

ուսուցման ձև: 

6  6  
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 խաչաձև 

հարցուպատասխա

նի, «ֆասթ» 

հարցադրումների, 

դեբատի, 

գաղափարագրման,

կոլեկտիվի 

գնահատման, 

ինքնագնահատման 

միջոցով 

9.         Սոցիալական 

մանկավարժության 

խորհրդատվության 

իրականացումն 

ընտանիքում:  

 

Ընտանիքի տիպերը: 

Հիվանդ երեխա ունեցող 

ընտանիքի հետ տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

Անչափահաս երեխա 

ունեցող ընտանիքի հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

Հարբեցող ընտանքի հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

Սոցիալական օգնության 

խառը տիպի 

կենտրոնները: 

4  6  5   

 

 



                    11. Դասընթացի ռեսուրսային ապահովում (ռեսուրսների քարտ) 

11․1 Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

(ներառյալ սկզբնաղբյուրները էլեկտրոնային կրիչներով,տեղեկատվական ռեսուրսների բազաները) 

№ 

 

Անվանումը/հեղինակ Հրատարակման 

տարի 

օրինակն

երի  

քանակը   

Պարտադիր գրականություն 

1. Г. Ю. Титова, Методика и теxнология работы социального 

педагога в общеобразовательном учереждении 

Томск, 2009  

2 Галагузов М. А., Мардаxаев Л. В, Методика и теxнология 

работы социального педагога 

Москва, 2007  

3. Селевко Г. К., Педагогические теxнологии на основе 

активизации, интенсификации и эффективного упавления УВП 

Москва, 2005  

4. И.А. Липский, Опубликовано с сокращением и редакторской 

правкой в журнале Педагогика. -. - № 9.  

Москва, 2004  

 

 

11.2. Դասընթացի նյութատեխնիկական ապահովման քարտ 

№ Անվանում քանակ Օգտագործման  ձևը 

 լսարան N 4,  211 

1 SMART 

գրատախտակ, 

համակարգիչ 

 Դասախոսությունների նյութերի, գործնական պարապունքների 

ուսումնական և գիտական տեսաֆիլմերի ցուցադրում 

2 Համացանց  Աշխատանք համակարգչի հետ` կրթական ռեսուրսների  օգտագործմամբ 

 
11․3Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

Դասախոսական դասընթացի ուսումնամեթոդական  քարտ 

N Թեմա Անցկացման Նպատակը, Դասախոսու Առաջադրան Դասախոսության 



դաս

-խ-

ն 

տեսակը և 

ձևը 

(ֆրոնտալ,բա

նավեճային,ի

նտերակտիվ 

և այլն) 

պահանջներ

ը 

թյան 

ընթացքում 

ուսումնասիր

վող 

հարցեր 

քներ 

ուսանողներ

ին` 

դասախոսու

թյանը 

պատրաստվ

ելու համար 

թեմային վերաբերող 

գրականություն  և 

տեղեկատվական 

նյութեր 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Սոցիալական 

մանկավարժությա

ն 

խորհրդատվությա

ն էությունը:  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Սոցիալական 

մանկավարժի 

իմիջը 

խորհրդատվական 

աշխատանքներ 

իրականացնելիս:               

 

 

 

Ֆրոնտալ,բան

ավեճային, 

ինտերակտիվ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆրոնտալ,բան

ծանոթանալ 

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքների 

ուղղություններին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սոցիալական 

մանկավարժությա

ն 

խորհրդատվությո

ւն ընտանիքին: 

Սոցիալական 

մանկավարժությա

ն 

խորհրդատվությո

ւն 

զբաղվածություն 

ոլորտում: 

Մանկության 

սոցիալական 

պաշտպանություն 
Սոցիալական 

մանկավարժությա

ն 

խորհրդատվությո

ւն 

հաշմանդամների 

հետ: 

Սոցիալական 

մանկավարժությա

ն 

խորհրդատվությո

ւն ծերերի հետ: 

Սոցիալական 

դաստիարակությո

ւն: 

 

 

«Իմիջ» 

հասկացության 

էությունը: 

Սոցիալական 

մանկավարժի 

իմիջը: Սկզբական 

շրջանի 

խորհրդատվությա

ն փուլերը: 

Խորհրդատվությա

ն 

առանձնահատկու

թյուններն ըստ 

տարիքային 

վերհիշել սոցիալ-

մանկավարժակա

ն գործունեության 

ուղղությունները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

դասախոսական 

նյութեր, 

www.google.ru, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мудрик, Социальная 

педагогика, М. 2003г. 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հարցազրույցի 

մեթոդի կիրառումը 

սոցիալ-

խորհրդատվական 

գործունեության 

ժամանակ:  

          

 

 

 

 

 

 

 

Սոցիալական 

մանկավարժությա

ն 

խորհրդատվությա

ն դերը 

մանկության 

շրջանում:      

ավեճային, 

ինտերակտիվ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

բանավեճային 

ինտերակտիվ 

 

 

 

 

 

տեղեկանալ 

«իմիջ» 

հասկացությանը, 

խորհրդատության 

փուլերին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

կարևորել 

հարցազրույցի 

դերը 

խորհրդատվակա

ն աշխատանքներ 

իրականացնելիս 

 

 

փուլերի: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հարցազրույցը 

որպես 

իրավիճակի 

վերլուծության 

մեթոդ:  

Հարցազրույցի 

քայլերը: 

Խորհրդատուի 

ներգործության 

մեթոդները 

հարցազրույցի 

ընթացքում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

բերել 

տեղեկատվությու

ն «իմիջ» 

հասկացության 

մասին, 

մեկնաբանել 

«գործարար իմիջ» 

հասկացությունը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

վերհիշել 

հարցազրույց 

մեթոդը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ю. В. Василкова, Методика и 

опыт работы социального 

педагога, 2001г. 

 

 

 

 

 



 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Երեխաների 

սոցիալական 

պաշտպանվածությ

ունն ու 

ապահովվածությու

նը:  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Սոցիալական 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

բանավեճային

ինտերակտիվ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆրոնտալ 

ինտերակտիվ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

իմանալ 

մանկության 

շրջանում 

ծնողների հետ 

տարվող 

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքների 

առանձնահատկու

թյունները 

 

 

 

 

 

 

 

ծանոթանալ  

ծնողազուրկ և 

առանց ծնողական 

խնամքի մնացած 

երեխաների 

շահերի և 

իրավունքներին 

պաշտպանության 

ձևերին 

 

 

«Մանկության» 

բնութագիրը: 

Մանկության 

շրջանում անձի 

սոցիալականացմ

անն ուղղված 

աշխատանքները: 

Մանկության 

շրջանում 

ծնողների հետ 

տարվող 

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները: 

 

 

 

 

 

Մանկական 

սոցիալական 

պաշտպանության 

ժամանակ 

սոցիալական 

մանկավարժի 

գործառույթները: 

Ծնողազուրկ և 

առանց ծնողական 

խնամքի մնացած 

երեխաների 

շահերի և 

իրավունքների 

պաշտպանություն

: Մանկական 

սոցիալական 

պաշտպանվածու

թյան հիմնական 

նպատակները: 

Մանկական 

սոցիալական 

պաշտպանվածու

թյունն 

իրագործելու 

ռազմավարությու

նը: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

վերհիշել 

մանկության 

շրջանի 

տարիքային 

բնութագիրը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Липский, Социальная 

педагогика, М. 2004г. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

մանկավարժի 

խորհրդատվական 

աշխատանքը 

դժվար 

դեռահասների 

հետ:: 

        

 

 

 

 

 

 

 Սոցիալական 

մանկավարժի 

խորհրդատվական 

աշխատանքն 

օժված երեխաների 

հետ:  

        

 

 

 

 

 

 

   Սոցիալ-

խորհրդատվական 

աշխատանքն 

աուտիկ 

երեխաների հետ:  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

տեղեկանալ  

«դժվար» 

դեռահասի 

ծնողների հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Դժվար» 

դեռահասը, նրա 

հետ տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները: 

«Դժվար» 

դեռահասի 

ծնողների հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները: 

Սոցիալական 

շեղումները, 

կանխարգելման 

սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները: 

 

 

 

 

 

 

Օժտված երեխան, 

նրա հետ տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները: 

Տաղանդավոր և 

բացառիկ 

 

 

բերել երեխայի 

պաշտպանության 

և իրավունքների 

մասին օրենքներ` 

նշելով աղբյուրը, 

երկիրը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.А. Галагузова, Социальная 

педагогика, М. 2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Սոցիալ-

մանկավարժական  

խորհրդատվությա

ն իրականացումն 

ընտանիքում:  

 

 

 

 

 

 

Ֆրոնտալ 

ինտերակտիվ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ֆրոնտալ 

ինտերակտիվ 

 

 

 

 

 

 

 

 

բանավեճային

ինտերակտիվ 

 

 

 

աշխատանքների

առնանձնահատկո

ւթյուններին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

կարևորել   

օժտված երեխայի 

ծնողների հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

տիզմով 

տառապող 

երեխաների 

կրթության 

կազակերպման 

ընդունակությունն

երով երեխաների 

տարբերակումը 

որպես 

խորհրդատվակա

ն աշխատանքի 

սկզբնական փուլ: 

Օժտված երեխայի 

ծնողների հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները: 

 

Աուտիկ երեխայի 

խոսքի 

ձևավորման 

առանձնահատկու

թյունները:  

Աուտիկ երեխայի 

սոցիալական 

դժվարություններ

ը և շփման 

առանձնահատկու

թյունները£ 

Աուտիկ երեխայի  

բնավորության և 

վարքի 

առանձնահատկու

թյունները£ 

Աուտիկ երեխայի 

հետաքրքրություն

ների 

առանձնահատկու

թյունները և 

զգացողություններ

ի /սենսորիկայի/  

զարգացման 

առանձնահատկու

թյունները£ 

Աուտիզմով 

տառապող 

երեխաների 

կրթության 

կազակերպումը: 

Կառուցվածքային 

ուսուցումը որպես 

աուտիկ 

երեխաների 

ուսուցման ձև: 

 

 

 

Ընտանիքի 

տիպերը: Հիվանդ 

 

 

 

 

 

 

 

վերհիշել «դժվար» 

երեխայի 

բնութագիրը 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

վերհիշել 

«օժտված» 

երեխայի 

բնութագիրը 

 

 

 

 

դասախոսական 

նյութեր, 

www.google.ru, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Липский, Социальная 

педагогика, М. 2004г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/


                                                            

   

 

 

 

 

12.Գործնական պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

 

 

 

 

Ֆրոնտալ 

ինտերակտիվ 

 

ձևերը 

 

 

 

 

 

 

Ծանոթանալ 

հիվանդ երեխա 

ունեցող 

ընտանիքի հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքներին 

 

 

 

 

 

 

 

երեխա ունեցող 

ընտանիքի հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները: 

Անչափահաս 

երեխա ունեցող 

ընտանիքի հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները: 

Հարբեցող 

ընտանքի հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակա

ն 

աշխատանքները: 

Սոցիալական 

օգնության խառը 

տիպի 

կենտրոնները: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

վերհիշել 

«աուտիկ» 

երեխայի 

բնութագիրը 

 

վերհիշել 

ընտանիքի 

տիպերը, 

տեսակները, 

բնութագրերը 

 

 

 

 

 

М.А. Галагузова, Социальная 

педагогика, М. 2006г. 

 

 

 

 

 В. Василкова, Методика и 

опыт работы социального 

педагога, 2001г. 



№ 

Գ/պ 

Թեմա ծանոթանալ 

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքների 

ուղղությունների

ն 

Դասաժամերի

ն քննարկման 

ենթակա 

հարցեր 

Անցկացման 

ձև և տեսակ 

 

(բանավեճ, 

դերային 

խաղեր և 

այլն) 

Առաջադրանքնե

ր 

ուսանողներին` 

գործնական 

պարապմունքնե

րին 

պատրաստվելու 

համար 

Ստուգմ

ան ձև/ 

ինքնաս

տուգում 

Գործն.պար

ապմ-ի 

թեմային 

վերաբերող 

գրականությ

ուն  և 

տեղեկատվ

ական 

նյութեր  

1. Սոցիալ-

մանկավարժ

ական 

խորհրդատվո

ւթյան 

էությունը:  

      

        

        

           

 

ծանոթանալ 

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքների 

ուղղությունների

ն 

Սոցիալական 

մանկավարժությ

ան 

խորհրդատվությ

ուն ընտանիքին: 

Սոցիալական 

մանկավարժությ

ան 

խորհրդատվությ

ուն 

զբաղվածություն 

ոլորտում: 

Մանկության 

սոցիալական 

պաշտպանությո

ւն: Սոցիալ- 

մանկավարժակ

ան 

խորհրդատվությ

ուն 

հաշմանդամներ

ի հետ: Սոցիալ- 

մանկավարժակ

ան 

խորհրդատվությ

ուն ծերերի հետ: 

Սոցիալական 

դաստիարակութ

յուն: 

խմբային, 

զույգերով, 

դերային 

վերհիշել սոցիալ-

մանկավարժական 

գործունեության 

ուղղությունները 

 

 

ինքն իրեն, 

խումբը 

պատասխա

նողին, 

դասախոսը 

պատասխա

նողին 

դասախոսակ

ան նյութեր, 

www.google.ru 

 

2.   

Սոցիալական 

մանկավարժի 

իմիջը 

խորհրդատվ

ական 

աշխատանքն

եր 

իրականացնե

լիս:  

տեղեկանալ 

«իմիջ» 

հասկացությանը, 

խորհրդատությ

ան փուլերին 

«Իմիջ» 

հասկացության 

էությունը: 

Սոցիալական 

մանկավարժի 

իմիջը: 

Սկզբական 

շրջանի 

խորհրդատվությ

ան փուլերը: 

Խորհրդատվությ

ան 

առանձնահատկ

ություններն ըստ 

տարիքային 

փուլերի: 

խմբային, 

զույգերով, 

դերային 

 

բերել 

տեղեկատվություն 

«իմիջ» 

հասկացության 

մասին, 

մեկնաբանել 

«գործարար իմիջ» 

հասկացությունը 

ինքն իրեն, 

խումբը 

պատասխա

նողին, 

դասախոսը 

պատասխա

նողին 

Ю. В. Василкова, 

Методика и опыт 

работы 

социального 

педагога, 2001г. 

http://www.google.ru/


3. Հարցազրույց

ի մեթոդի 

կիրառումը 

սոցիալ-

խորհրդատվ

ական 

գործունեությ

ան 

ժամանակ:  

 

կարևորել 

հարցազրույցի 

դերը 

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ 

իրականացնելիս 

 

 

Հարցազրույցը 

որպես 

իրավիճակի 

վերլուծության 

մեթոդ:  

Հարցազրույցի 

քայլերը: 

Խորհրդատուի 

ներգործության 

մեթոդները 

հարցազրույցի 

ընթացքում: 

խմբային, 

զույգերով, 

դերային 

վերհիշել 

հարցազրույց 

մեթոդը 

ինքն իրեն, 

խումբը 

պատասխա

նողին, 

դասախոսը 

պատասխա

նողին 

 

И. Липский, 

Социальная 

педагогика, М. 

2004г. 

 

4.                      

Սոցիալ-

մանկավարժ

ական 

խորհրդատվո

ւթյան դերը 

մանկության 

շրջանում:  

 

իմանալ 

մանկության 

շրջանում 

ծնողների հետ 

տարվող 

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքների 

առանձնահատկ

ությունները 

 

«Մանկության» 

բնութագիրը: 

Մանկության 

շրջանում անձի 

սոցիալականաց

մանն ուղղված 

աշխատանքներ

ը: Մանկության 

շրջանում 

ծնողների հետ 

տարվող 

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ

ը: 

 

խմբային, 

զույգերով, 

դերային 

վերհիշել 

մանկության 

շրջանի տարիքային 

բնութագիրը 

 

ի

ինքն 

իրեն, 

խումբը 

պատասխ

անողին, 

դասախո

սը 

պատասխ

անողին 

 

И. Липский, 

Социальная 

педагогика, М. 

2004г. 

 

5. 

Երեխաների 

սոցիալական 

պաշտպանվա

ծությունն ու 

ապահովված

ությունը: 

ծանոթանալ  

ծնողազուրկ և 

առանց 

ծնողական 

խնամքի մնացած 

երեխաների 

շահերի և 

իրավունքներին 

պաշտպանությա

ն ձևերին 

 

Մանկական 

սոցիալական 

պաշտպանությա

ն ժամանակ 

սոցիալական 

մանկավարժի 

գործառույթները: 

Ծնողազուրկ և 

առանց 

ծնողական 

խնամքի 

մնացած 

երեխաների 

շահերի և 

իրավունքների 

պաշտպանությո

ւն: Մանկական 

սոցիալական 

պաշտպանվածո

ւթյան 

հիմնական 

նպատակները: 

Մանկական 

սոցիալական 

պաշտպանվածո

ւթյունն 

իրագործելու 

ռազմավարությո

խմբային, 

զույգերով, 

դերային 

 

բերել երեխայի 

պաշտպանության և 

իրավունքների 

մասին օրենքներ` 

նշելով աղբյուրը, 

երկիրը 

 

ի

ինքն 

իրեն, 

խումբը 

պատասխ

անողին, 

դասախո

սը 

պատասխ

անողին 

Мудрик, 

Социальная 

педагогика, М. 

2003г. 

 



ւնը: 

6. 

Սոցիալական 

մանկավարժի 

խորհրդատվ

ական 

աշխատանքը 

դժվար 

դեռահասներ

ի հետ: 

տեղեկանալ  

«դժվար» 

դեռահասի 

ծնողների հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքների

առնանձնահատ

կություններին 

 

«Դժվար» 

դեռահասը, նրա 

հետ տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ

ը: «Դժվար» 

դեռահասի 

ծնողների հետ 

տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ

ը: Սոցիալական 

շեղումները, 

կանխարգելման 

սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ

ը 

խմբային, 

զույգերով, 

դերային 

վերհիշել «դժվար» 

երեխայի 

բնութագիրը 

 

ի

ինքն 

իրեն, 

խումբը 

պատասխ

անողին, 

դասախո

սը 

պատասխ

անողին 

 

7.         

Սոցիալական 

մանկավարժի 

խորհրդատվ

ական 

աշխատանքն 

օժված 

երեխաների 

հետ:  

 

կարևորել   

օժտված 

երեխայի 

ծնողների հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքները 

 

Օժտված 

երեխան, նրա 

հետ տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ

ը: Տաղանդավոր 

և բացառիկ 

ընդունակությու

ններով 

երեխաների 

տարբերակումը 

որպես 

խորհրդատվակ

ան աշխատանքի 

սկզբնական 

փուլ: Օժտված 

երեխայի 

ծնողների հետ 

տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ

ը: 

խմբային, 

զույգերով, 

դերային 

վերհիշել «օժտված» 

երեխայի 

բնութագիրը 

 

ի

ինքն 

իրեն, 

խումբը 

պատասխ

անողին, 

դասախո

սը 

պատասխ

անողին 

 

И. Липский, 

Социальная 

педагогика, М. 

2004г. 

 



8. Սոցիալ-

խորհրդատվ

ական 

աշխատանքն 

աուտիկ 

երեխաների :  

իմանալ 

աուտիզմով 

տառապող 

երեխաների 

կրթության 

կազակերպման 

ձևերը 

Աուտիկ 

երեխայի խոսքի 

ձևավորման 

առանձնահատկ

ությունները:  

Աուտիկ 

երեխայի 

սոցիալական 

դժվարություննե

րը և շփման 

առանձնահատկ

ությունները£ 

Աուտիկ 

երեխայի  

բնավորության և 

վարքի 

առանձնահատկ

ությունները£ 

Աուտիկ 

երեխայի 

հետաքրքրությու

նների 

առանձնահատկ

ությունները և 

զգացողությունն

երի 

/սենսորիկայի/  

զարգացման 

առանձնահատկ

ությունները£ 

Աուտիզմով 

տառապող 

երեխաների 

կրթության 

կազակերպումը: 

Կառուցվածքայի

ն ուսուցումը 

որպես աուտիկ 

երեխաների 

ուսուցման ձև: 

խմբային, 

զույգերով, 

դերային 

 

վերհիշել «աուտիկ» 

երեխայի 

բնութագիրը 

 

ի

ինքն 

իրեն, 

խումբը 

պատասխ

անողին, 

դասախո

սը 

պատասխ

անողին 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Սոցիալական 

մանկավարժո

ւթյան 

խորհրդատվո

ւթյան 

իրականացու

մն 

ընտանիքում:  

 

ծանոթանալ 

հիվանդ երեխա 

ունեցող 

ընտանիքի հետ 

տարվող սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքների

ն 

 

Ընտանիքի 

տիպերը: 

Հիվանդ երեխա 

ունեցող 

ընտանիքի հետ 

տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ

ը: Անչափահաս 

երեխա ունեցող 

ընտանիքի հետ 

տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ

ը: Հարբեցող 

խմբային, 

զույգերով, 

դերային 

 

վերհիշել ընտանիքի 

տիպերը, 

տեսակները, 

բնութագրերը 

 

ի

ինքն 

իրեն, 

խումբը 

պատասխ

անողին, 

դասախո

սը 

պատասխ

անողին 

դասախոսակ

ան նյութեր, 
www.google.ru 

http://www.google.ru/


ընտանքի հետ 

տարվող 

սոցիալ-

խորհրդատվակ

ան 

աշխատանքներ

ը: Սոցիալական 

օգնության խառը 

տիպի 

կենտրոնները: 

 

13․ Դասընթացի աշխատանքային ծրագրի համաձայնեցման քարտ այլ ամբիոնների  հարակից 

առարկաներին 

 

Դասընթացի 

անվանում,որի ուսուցումը 

հիմնված է կամ ունի 

զուգահեռներ  տվյալ 

առարկային 

Առաջարկություններ  Ամբիոնների ընդունած 

որոշումները 

(Արձ. №, ամսաթիվ)  

սոցիալական մանկ., 

մանկ. վարպետություն, 

մանկ. էթիկա, ընդհանուր 

հոգեբ., մանկավարժական 

տեխնոլոգիա, 

բարձրագույն կրթության 

տեխնոլոգիա 

ծրագրրի փոխհամաձայնեցում  

Դասընթացի նյութատեխնիկական ապահովումը. 

համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ,  ցուցապաստառներ, սխեմաներ, 

տեսաֆիլմեր, «ֆլիպ  չարթ», մարկեր-գրատախտակ:  

 Գնահատման համակարգը 

Ուսանողը դասընթացին կարող է ունենալ մինչև 100% առաջադիմություն: 

Առաջադիմության վերջնական գնահատականը ձևավորվում է ողջ տարվա ընթացքում 

ուսանողի կատարած աշխատանքների գնահատականների հանրագումարի արդյունքում: 

Գնահատումը կատարվում է ներքոհիշյալ բաղադրիչներին համապատասխան: 

Յուրաքանչյուր բաղադրիչի դիմաց նշված առավելագույն տոկոսը կարելի է հավաքել 

ծրագրային պահանջների շրջանակներում տվյալ կետի տակ ներկայացված պահանջները 

100% -ով կատարելու դեպքում: 



 7.2.Գնահատման սանդղակը 

 

Գնահատականը ըստ 5 

բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ100 

միավորանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ 

կրեդիտային  համակարգի 

«գերազանց» (5) 96-100 A+ 

«գերազանց» (5) 91-95 A 

«գերազանց» (5) 86-90 A- 

«լավ»  (4) 81-58 B+ 

«լավ»  (4) 76-80 B 

«լավ»  (4) 71-75 B- 

«բավարար» (3) 66-70 C+ 

«բավարար» (3) 61-65 C 

«բավարար» (3) 55-60 C- 

«անբավարար» (2)1 40- 54 D 

«անբավարար» (2)2 մինչև 40 F 

Ի Ն Ք Ն Ո Ւ Ր Ո Ւ Յ Ն   Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի   Կ Ա Զ Մ Ա Կ Ե Ր Պ Ո Ւ Մ Ը 

1. Յուրաքանչյուր ուսանող կազմում, կարգավորում, ձևավորում, ղեկավարում է իր 

անձնական առարկայական թղթապանակը: Թղթապանակը մշտապես  և 

դասախոսության, և գործնական պարապմունքների ժամանակ ուսանողների ձեռքի 

տակ է: Թղթապանակն արտացոլում է ուսանողի կատարած աշխատանքներն ու 

առարկայի բովանդակությունը: Թղթապանակի վերահսկումը կատարվում է 

յուրաքանչյուր գործնական պարապմունքի ժամանակ և կատարած աշխատանքների 

տակ ստորագրվում է, իսկ աշխատանքների որակն ու գիտականությունը ստուգվում է 

բանավոր պատասխանի ժամանակ կամ էլ ժամանակի սղության պատճառով որոշ 

ուսանողների թղթապանակները ստուգվում են դասամիջոցին, երբեմն էլ տանը: 

Թղթապանակի կազման, ձևավորման համար ուսանողը վերջնական գնահատվում է 

մատյանի ինքնուրույն աշխատանքների բաժնում: 



2. Յուրաքանչյուր գործնական պարապմունք սկսվում է տեղեկատվական 

տեխնոլոգիայով. ուսանողը կրթության և գիտության շուրջ թարմ նորություններ է 

հայտնում, որոնք ձեռք է բերել ինտերնետային կայքերից, լրատվական 

ծառայություններից, մամուլից: Անկախ այն փաստից, թե այդ օրը ով է ներկայացնում 

նորությունը, պարտադիր բոլորն իրենց թղթապանակում ունեն տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների բաժին, որտեղ կցում են յուրաքանչյուր գործնական պարապմունքի 

համար նախատեսած նորությունը: Այս աշխատանքի վերահսկումը իրականացվում է 

ստորագորությամբ յուրաքանչյուր գործնական պարապմունքի ժամանակ, իսկ  

հետագայում վերջնական գնահատվում է մատյանի ինքնուրույն աշխատանքների 

բաժնում: 

3. Սխեմատիկ գաղափարագրում են դասախոսությունը /տեխնոլոգիական ցիկլի 

բաղադրատարրերն են մոդելավորման, նախագծման գործընթացները, որոնք 

հետագա ընթացքը դարձնում են դյուրին/: Յուրաքանչյուր դասախոսությունից հետո 

գործնական պարապմունքին պատրաստվելիս դասախոսությունը գաղափարագրում 

են և թղթապանակում կցում համապատասխան դասախոսությանը: Դարձյալ 

վերահսկումը կատարվում է ստորագրությամբ յուրաքանչյուր գործնական 

պարապմունքի ժամանակ, իսկ վերջնական գնահատականը արտահայտվում է 

մատյանի ինքնուրույն աշխատանքների բաժնում: 

4. Առաջադրվում են մանկավարժական խնդիրներ, պահանջվում տեխնոլոգիական 

լուծում /«Դժվարության բարձր մակարդակի վրա» զարգացնող ուսուցման 

տեխնոլոգիայի սկզբունք/: Յուրաքանչյուր գործնական պարապմունքի համար 

պատրաստում են մանկավարժական խնդիր` տեխնոլոգիական լուծումով, ապա 

ժամանակ ունենալու դեպքում քննարկվում է, հակառակ դեպքում վերահսկվում է 

դասամիջոցին կամ անհատական հանդիպումների ժամանակ: 

5. Ուսանողը ստեղծագործում է մանկավարժական խնդիր, մակագրում 

համագործակցող կուրսընկերոջը, նա տեխնոլոգիական ուղիներով լուծում է 

/«Դժվարության բարձր մակարդակի վրա» զարգացնող ուսուցման տեխնոլոգիայի 

սկզբունք/: Նախորդ աշխատանքի այլ տարբերակն է և վերահսկումը կատարվում է 

նույն կերպ: 

6. Բաժանվում են խմբերի, յուրաքանչյուր ուսանողին հանձնարարվում է գրքից կամ 

մշակած նյութից դուրս գրել հատվածներ, խմբի անդամները գիտելիքները 

փոխանակում են միմյանց, ապա խմբերը բարձրաձայնելով ամբողջացնում են, 

յուրաքանչյուր անդամ անպայման պիտի արտահայտվի /կոլեկտիվ 



համագործակցության տեխնոլոգիա/: Այս տեխնոլոգիայի պայմաններում ամեն սովորող 

աշխատում է անհատական տեմպով, բարձրացնում  է պատասխանատվությունը ոչ միայն իր, 

այլև կոլեկտիվի հաջողությունների համար, 

 բաժանվում են խմբերի, յուրաքանչյուրին տրվում է թեմաներ մի նյութի շուրջ: 

Խմբում յուրաքանչյուր անդամ անհատաբար աշխատում է, քանի որ խմբից 

յուրքանչյուրի պատասխանը արժևորվում է, միավոր են վաստակում, 

չպատասխանելու դեպքում տուժում են (միավոր չեն վաստակում): 

Յուրաքանչյուր ուսանող անպայման գնահատվում է` հաշվի առնելով 

ակտիվությունը, պատասխանի որակը: 

Այս աշխատանքը նպատակահարմար  է կիրառել սեմինար պարապմունքների 

ժամանակ, քանի որ ս/մ 3-րդ կուրսում նախատեսված է գործնական 

պարապմունքներ, այդ իսկ պատճառով այս աշխատանքը քիչ է կատարվում:  

7. Հանձնարարվում են մշակումներ /հիմնականում գրականությունը ռուսերեն է. 

բառարաններից օգտվելով, բառային աշխատանք կատարելով` հարստանում է նրանց 

բառաֆոնդը/ որպես տնային աշխատանք: Մշակումների կատարումը վերահսկվում է  

կիսամյակի միջնահատվածում, և վերջնական աշխատանքը պետք է հանձնեն մայիսի 

17-ին: Բոլոր մշակումների համար վերջում  գնահատվում են մատյանի ինքնուրույն 

աշխատանքների բաժնում: 

8. Կիսամյակի սկզբում հանձնարարվում են ռեֆերատի թեմաներ և յուրաքանչյուր 

ուսանող կիսամյակի վերջում պետք է ունենա երկու ռեֆերատ` ծավալը 6-10 էջ: 

Ռեֆերատներից մեկը պետք է հանձնեն մարտի 15-ին, իսկ մյուսը` ապրիլի 26-ին: 

9. Պատրաստում են տեղեկատվական թերթեր /թերթը վերնագրում են, 

բովանդակությունը տեխնոլոգիաների շուրջ է, մտածում են խաչբառ, նորություններ, 

ոտանավորներ ու աքրոստիկոսներ և այլն/: Թերթում յուրաքանչյուր ուսանող իր 

կատարած աշխատանքի տակ պետք է գրի իր անունն ու ազգանունը: 

Տեղեկատվական թերթի համար գնահատվում են մատյանի ինքնուրույն աշխատանքի 

բաժնում: 

10. Տրվում են հասկացություններ կամ գաղափարներ, պահանջվում դրանց շուրջ գրավոր 

կարծիքներ հայտնել` հասկացածի չափով գիտականորեն հիմնավորելով: Այս 

աշխատանքը նպատակահարմար է իրականացնել գործնական պարապմունքի 

վերջում` տրամադրելով 20 րոպե ժամանակ: Թերթիկները հավաքվում են, տանը 

ստուգվում: Նմանատիպ աշխատանքերի համար վերջում մատյանի ինքնուրույն 

աշխատանքների բաժնում գնահատվում են: 



Մ Ա Տ Ե Ն Ա Վ Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

           Ռեֆերատներից յուրաքանչյուրի համար նախատեսվում է մինչև 10 միավոր 

սանդղակը,  ու մատյանի ինքնուրույն աշխատանքների բաժնում ներկայացվում են 

միասին:  

            Տեղեկատվական թերթի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համար 

նախատեսվում է մինչև 10 միավոր սանդղակը, ու մատյանի ինքնուրույն աշխատանքների 

բաժնում ներկայացվում են միասին:  

            Դասախոսությունների գաղափարագրումերի և տեխնոլոգիական լուծումներով 

մանկավարժական խնդիրների համար նախատեսվում է մինչև 10 միավոր սանդղակը, ու 

մատյանի ինքնուրույն աշխատանքների բաժնում ներկայացվում են միասին:  

           Մշակումների համար նախատեսվում է 20 միավոր սանդղակը:   

           Թղթապանակի կազման, ձևավորման համար նախատեսվում է 20 միավոր 

սանդղակը: 

Ռ  - 20 

ՏԹՏ  - 20 

ԳԽ  - 20 

 Մ - 20 

 Թ - 20 

Ա Ն Հ Ա Տ Ա Կ Ա Ն   Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ի   Կ Ա Զ Մ Ա Կ Ե Ր Պ Ո Ւ Մ Ը 

1. լավագույն ուսանողին տրվում են հատուկ նյութեր, գրքեր ընթերցելու, մշակումներ 

անելու, թարգմանելու գիտելիքներն ավելի հարստացնելու, խորացնելու նպատակով, 

2. թույլ ուսանողին հանդիպումներ են նշանակվում, պարբերաբար լրացուցիչ 

աշխատանքներ հանձնարարելով` ծրագրային նյութի մինիմալ սանդղակը 

հաղթահարելու, դրական միավոր ձեռքբերելու նպատակով, 

3. հետաքրքրասեր ուսանողներին մատուցվում են ավելի խորը տեղեկություններ, 

տրամադրվում են գրքեր, նյութեր, ինտերնետային կայքերի անուններ:   

     Անհատական աշխատանքի արդյունքներն արտացոլվում են գործնական 

պարապմունքի ժամանակ:                                                  



Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր 

«Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվություն» դասընթացի 

Սոցիալական մանկավարժություն 2-րդ կուրսի համար 

հանրագումարային քննություն 

1. Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության էությունը:  

2. Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության ոլորտները: 

3. Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվությունը հաշմանդամների հետ: 

4. «Իմիջ» հասկացության էությունը: 

5. Սոցիալական մանկավարժի իմիջը: 

6. Նախնական խորհրդատվության փուլերը: 

7. Խորհրդատվության առանձնահատկություններն ըստ տարիքային փուլերի: 

8. Հարցազրույցը որպես իրավիճակի վերլուծության մեթոդ: 

9. Հարցազրույց մեթոդի 1-ին և 2-րդ քայլերը Սոցիալական մանկավարժության 

խորհրդատվության ժամանակ: 

10. Հարցազրույց մեթոդի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ քայլերը Սոցիալական մանկավարժության 

խորհրդատվության ժամանակ: 

11. Խորհրդատուի ներգործության մեթոդները հարցազրույցի ընթացքում: 

12. Հարցազրույցի դիրեկտիվայի ձևերն ու բովանդակությունը: 

13. «Մանկության» բնութագիրը: 

14. Մանկության շրջանում անձի սոցիալականացմանն ուղղված աշխատանքները: 

15. Մանկության շրջանում ծնողների հետ տարվող խորհրդատվական աշխատանքները: 

16. Մանկության շրջանում խորհրդատվական աշխատանքներ իրականացնելիս 

սոցիալական մանկավարժի համագործակցությունն այլ սուբյեկտների հետ: 

17. Մանկական սոցիալական պաշտպանության ժամանակ սոցիալական մանկավարժի 

գործառույթները: 

18. Ծնողազուրկ և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների շահերի և 

իրավունքների պաշտպանություն: 

19. Մանկական սոցիալական պաշտպանվածության հիմնական նպատակները և 

պաշտպանվածությունն իրագործելու ռազմավարությունը: 

20. «Դժվար» դեռահասը, նրա և նրա ծնողների հետ տարվող սոցիալ-խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

21. Սոցիալական շեղումները, կանխարգելման սոցիալ-խորհրդատվական 

աշխատանքները: 



22. Օժտված երեխան, նրա հետ տարվող սոցիալ-խորհրդատվական աշխատանքները: 

23. Տաղանդավոր և բացառիկ ընդունակություններով երեխաների տարբերակումը: 

Օժտված երեխայի ծնողների հետ տարվող սոցիալ-խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

24. Աուտիկ երեխայի խոսքի ձևավորման առանձնահատկությունները: 

25.  Աուտիկ երեխայի սոցիալական դժվարությունները և շփման 

առանձնահատկությունները£ 

26. Աուտիկ երեխայի  բնավորության և վարքի առանձնահատկությունները£ 

27. Աուտիկ երեխայի հետաքրքրությունների առանձնահատկությունները և 

զգացողությունների /սենսորիկայի/  զարգացման առանձնահատկությունները£ 

28. Աուտիզմով տառապող երեխաների կրթության կազակերպումը: Կառուցվածքային 

ուսուցումը որպես աուտիկ երեխաների ուսուցման ձև: 

29. Ընտանիքի տիպերը: Հիվանդ երեխա ունեցող ընտանիքի հետ տարվող սոցիալ-

խորհրդատվական աշխատանքները: 

30. Անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքի հետ տարվող սոցիալ-խորհրդատվական 

աշխատանքները: 

31. Հարբեցող ընտանքի հետ տարվող սոցիալ-խորհրդատվական աշխատանքները: 

32. Սոցիալական օգնության խառը տիպի կենտրոնները: 

 

ՈՒԱԱ-ի ուսումնամեթոդական ապահովումը. 

Ինքնուրույն աշխատանք. 

      Ներկայացնել ռեֆերատ, զեկույց, մշակում (տպագիր 5էջ), սալիկահանդես (20 սալիկ)` 

ընտրելով խորագիրը. 

 «Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության ձևերը» 

 « Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության մեթոդներն ու 

մեթոդիկաները» 

 «Օժտված երեխաները, նրանց հետ իրականացվող Սոցիալական 

մանկավարժության խորհրդատվությունը» 

 «Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության կազմակերպումը 

ընտանիքում» 

 « Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության կազմակերպումը դպրոցում» 

 «Սոցիալ-մանկավարժական խորհրդատվության կազմակերպումը մանկատանը» 



 « Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության կազմակերպումը բուհում» 

 «Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության իրականացումը թմրամոլների 

և հարբեցողի հետ»  

 « Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության զարգացումը Հայաստանում» 

 « Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվության առանձնահատկությունները» 

Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

1. Мудрик, Социальная педагогика, М. 2003г. 

2. Ю. В. Василкова, Методика и опыт работы социального педагога, 2001г. 

3. И. Липский, Социальная педагогика, М. 2004г. 

4.  М.А. Галагузова, Социальная педагогика, М. 2006г. 

         ատում 

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 կարգի8ֈ 

 

14.1.իտելիքների 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, 

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

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

30.062022թ.),   



 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 

 Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է քննությամբ  

Քննությամբ  ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի 2 քննության  

միջոցով և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Սոցիալական մանկավարժության խորհրդատվություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-ին  տարի-1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 48 Դասախոսություն 16 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 32 

Ինքնուրույն 9,6 

Ընդամենը 85,4 

Ստուգման ձևը Քննություն 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի ուսումնասիրման նպատակն է ուսանողներին զինել 

սոցիալականացման  գործընթացում դժվարությունների հանդիպող անձանց / 

հատկապես երեխաներին , ծնողներին և ուսուցիչներին / օգնելու գործնական 

մեթոդներով, մոդելներով և զանազան հնարներով: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Տիրապետի սոցիալական մանկավարժական 

խորհրդատվության մեթոդներին,  մոդելներին և եղանակներին, դրանց 

իրագործման առանձնահատկություններն: 

 Հանգամանորեն իմանա այն բոլոր տարիքային 

փուլերի առանձնահատկությունները, որոնք կարիք են ունենում 

սոցիալական մանկավարժական խորհրդատվության: 

 Իրազեկվի այն գործառույթներին, որոնք պետք է 

իրագործի սոցմանկավարժը մանկության պաշտպանվածության 

ոլորտի, գործազուրկների, հաշմանդամների և այլ խմբերի հետ 

աշխատելիս: 

 

 Կրթադաստիարակչական հիմնարկներում սաների սոցիալականացման 

գործընթացի նպատակային կառավարման մեթոդները: 

 Սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքի առանձնահատկություններն 

ու մեթոդները գործունեության տարբեր ոլորտներում սոցիալական 

տարբեր ինստիտուտներում: 

 Հասարակության մեջ ռիսկային խմբերի անդամներին ինտեգրելու և 

նրանց սոցիալական հարմարումն ապահովելու սոցիալ-

մանկավարժական մեթոդները: 

Հմտություն 



 Կարողանա ճիշտ դասակարգել խորհրդառուի 

խնդիրները և ճիշտ ընտրի այն մոդերը, որով պետք է լուծի խնդիրը, 

իրականացնի արդյունավետ խորհրդակցությունը: 

 Հստակ ներկայացնել իր մասնագիտական պարտականությունները: 

 Ստույգ ախտորոշել խնդրի պատճառները: 

 ճիշտ ընտրել իրեն դիմած խորհրդառուի հետ աշխատելու մոդելը: 

Կարողունակություն 

 Կազմակերպել իր աշխատանքային գործունեությունը` 

հենվելով կրթության և գիտության օրենքի հիմնական 

դրույթների վրա: 

 Ընդհանրացնել ստացված փորձարարական նյութը: 

 Բազմաբնույթ ձևերով ներկայացնել ստացված արդյունքները: 

 Կազմակերպել սոցիալ-մանկավարժական 

հետազոտություններ: 

 Փորձնական ճանապարհով կատարել սոցիալ-

մանկավարժական դիագնոստիկա և համապատասխան 

սոցիալ-մանկավարժական վերականգնողական, շտկողական 

աշխատանքներ: 

 Ռիսկային խմբերի անդամներին ինտեգրել հասարակության 

մեջ և ապահովել նրանց ակտիվ սոցիալական հարմարումը: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

 Սոցմանկավարժական խորհրդատվությունը որպես 

սոցմանկավարժական գործունեություն  

 Սոցմանկավարժական խորհրդատվություն ընտանիքում և 

զբաղվածության ոլորտում  

 Սոցմանկավարժական խորհրդատվություն  հաշմանդամների 

հետ 

 Նախնական խորհրդատվության փուլերը և սոցմանկավարժի  

զբաղեցրած  դիրքերը դրանցում 

 Երեխաների (նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական) և 

դեռահասների հետ իրականացվող խորհրդատվության 

առանձնահատկությունները 

 Հարցազրույցը որպես սոցմանկավարժական 

խորհրդատվության մեթոդ (I քայլ) 

 Հարցազրույցի II քայլը սոցմանկավարժական 

խորհրդատվության ժամանակ   

 Հարցազրույցի III քայլը սոցմանկավարժական 

խորհրդատվության ժամանակ 

 Հարցազրույցի IV և V քայլերը սոցմանկավարժական 

խորհրդատվության ժամանակ  

 Խորհրդատուի ներգործության մեթոդները հարցազրույցի 

ընթացքում 

 Հարցազրույցի չորրորդ փուլում կիրառվող ներգործության    

ձևերն ու դրանց բովանդակությունը 

 Սոցմանկավարժի անձնային և մասնագիտական որակները 

 Սոցմանկավարժի մասնագիտական գործունեության 

ուղղությունները  

 Սոցմանկավարժի մասնագիտական  բարեկրթությունը 

 Սոցմանկավարժի մասնագիտական էթիկան 



 Սոցմանկավարժի ընդհանուր մասնագիտական  

հմտությունները 

 Մանկության տարիք, առանձնահատկություններըԱ 

 Սոցմանկավարժական խորհրդատվություն մանկության 

տարիքում 

 Երեխայի սոցիալականացման պայմանները մանկության 

տարիքում 

 Երեխայի հետ տարվող սոցաշխատանքի գործառույթներն ու 

դժվարությունները մանկության տարիքում  

 Մանկական սոցպաշտպանվածության նպատակները 

 Մանկական սոցպաշտպանվածությունն իրագործելու 

ռազմավարությունը 

 Երեխայի պաշտպանվածության խնդիրը ՀՀ-ում  

 Դժվար դեռահասներ, նրանց բնութագիրը 

 Սոցիալ – մանկավարժական խորհրդատվություն դժվար 

դեռահասների հետ  

 Դժվար դեռահասների հետ աշխատելու հիմնական 

պայմանները 

 Օժտված երեխաներ, նրանց տիպերն ու 

առանձնահատկությունները 

 Սոցիալ – մանկավարժական խորհրդատվություն օժտված 

երեխաների հետ 

 Օժտված երեխան ընտանիքում 

 Վարքի շեղումներ, դրանց առաջացման պատճառները 

 Սոցիալ – մանկավարժական խորհրդատվություն վարքային և 

էմոցիոնալ խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ 

 Աուտիզմ, նրա ընդհանուր բնութագիրը 

 Աուտիկ երեխայի սոցիալական դժվարությունները և շփման 

առանձնահատկությունները 

 Սոցիալ – մանկավարժական խորհրդատվություն աուտիկ 

երեխայի հետ (կրթության կազմակերպումը) 

 Ընտանիք, նրա տիպերը սոցմանկավարժության մեջ 

 Սոցիալ – մանկավարժական խորհրդատվություն ընտանիքում 

 Սոցմանկավարժի աշխատանքի սկզբունքները և 

գործառույթներն ընտանիքում 

 Սոցմանկավարժի  աշխատանքի մեթոդները և ձևերը  

ընտանիքներում 

 Ընտանեկան բռնություններ 

 Ընտանիքի սոցօգնության տեսակները  

 Դպրոցի սոցիալական գործառույթները և ղեկավար 

անձնակազմի պարտականությունները 

 Սոցիալ – մանկավարժական խորհրդատվություն դպրոցում 

 Սոցմանկավարժական խորհրդատվության հիմնախնդիրները 

դպրոցում 

 Սոցիալ – մանկավարժական խորհրդատվություն հաշմանդամ 

երեխաների հետ                                                                          

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները 

Քննություն 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի պատասխանը, 



- Դասընթացի ընդհանուր իմացություն: 

Գնահատման չափանիշները. 

• համապատասխանությունը   առաջադրանքին, 

•  հարցերի պատասխանների հիմնավորվածություն, 

• գիտելիքի խոր իմացություն, 

• լսարանում աշխատելու կարողություն, 

• ներկայացվող նյութի պատրաստման ինքնուրույնություն,  

• ձեռք բերված հմտությունը: 

1. Ինքնուրույն մտածելու կարողությունը՝ 0-2 միավոր 

2. հաղորդակցման կարողությունը՝ 0-2 միավոր 

3. հարցը ճիշտ ընկալելու ունակությունը՝ 0-2 միավոր 

4. յուրօրինակ մտածելակերպը՝ 0-2 միավոր 

5. հարցերին ճիշտ պատասխանելը՝ 0-2 միավոր 

6. խոսքի կուլտուրան ՝ 0-2 միավոր  

7. խոսքի ավարտուն լինելը՝ 0-2 միավոր 

8. մտքի տրամաբանական հաջորդականութ յունը` 0-2 միավոր 

9. սեփական տեսակետը պաշտպանելու կարողություն՝ 0-2 միավոր 

10.սեփական հարցերը ձևակերպելու և առաջադրելու ունակություն՝ 0-2 միավոր: 
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