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Հաստատված է  

……………………………… 

ամբիոնի "       "-ի նիստում  

(արձ. թիվ      ) ամբիոնի  վարիչ՝ 

……...……….…………….. 

(ստորագրություն) 

..………..…………………. 

(ամիս ամսաթիվ) 

ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ 

 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ  ՆԿԱՐԱԳԻՐ 

 
ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ  Մանկավարժությունը և հոգեբանությունը ոստ. 

ծառայողի գործունեության մեջ 

  

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ  

  

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ ՀՀ ոստ. կրթահամալիրի ակադեմիա 

  

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Իրավաբան 

  

ԱՄԲԻՈՆ 

 մասնաշենք/սենյակ 

 հեռախոս 

 էլ հասցե 

 Web  կայքի հասցե 

 

Հասարակագիտական առարկաների և հոգեբանության 

  

ՀԵՂԻՆԱԿ/ՆԵՐ Ոստ. փոխգնդապետ, դոցենտ Ա.Մ.Սարգսյան 

  

ՈՒՍ.ՏԱՐԻ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ 2017-2018 ուս. տարվա 2-րդ 

 

 

 

ԿՐԵԴԻՏՆԵՐ   

  

ԴԱՍԱԺԱՄԵՐԻ 

ԲԱՇԽՈՒՄ 
Դասընթացի ընդհանուր ծավալը կազմում է 54 ժամ, որից 30 ժամ 

դասխոսություն, 16 ժամ սեմինար և 8 ժամ գործնական 

պարապմունքներ: Դասընթացն ավարտվում է ամփոփիչ 

ստուգարքով: 

  

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ Չկա 

  

ՀԱՄԱՌՈՏ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
Դասընթացի բովանդակությունը ներկայացված է հետևյալ 

բաժինների տեսքով՝  

 ոստիկանության աշխատակցի անձի հոգեբանական 

վերլուծության, անձի հոգեբանական նկարագիրը 

էքստրեմալ իրավիճակներում 

 աշխատակից-հասարակություն փոխհարաբերությունների 
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հոգեբանական վերլուծություն 

 ոստիկանության աշխատանքի առանձին ուղղությունների 

հոգեբանական ուղեկցում՝ ՕՀԳ հոգեբանություն, 

վարչական, նախականխիչ գործունեության հոգեբանական 

բաղադրատարրերի ուսումնասիրություն 

 հանցավոր արարքի գոյացման, հոգեբանական հիմքերի 

բացահայտում, առանձին տեսակի հանցագործությունների 

և հանցավոր անձանց հոգեբանական վերլուծություն: 

 

  

ՆՊԱՏԱԿ 

 

 

 

 

 

 

ԽՆԴԻՐՆԵՐ 

¸³ëÁÝÃ³óÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ Çñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ 

³å³·³ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý 

Ó¨³íáñáõÙÁ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ 

ë»÷³Ï³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ ³ÏïÇíáñ»Ý û·ï³·áñÍ»Éáõ 

Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙը: 

Դասընթացի խնդիրներն են՝ 

 Æñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÝÇ ³å³·³ ³ßË³ï³ÏóÇ ÏáÕÙÇó 

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ûáõñ³óáõÙÁ ³é³ÝÓÇÝ 

Ù³ñ¹áõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ËÙµ»ñÇ ¨ ÏáÉ»ÏïÇíÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ 

Ñá·»Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: 

 ÐÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙ ëï³óí³Í 

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ  Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ 

ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ ÏÇñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ: 

 Æñ³í³å³Ñ Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÏóÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï 

Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ: 

 êáíáñáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý –  Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 

å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙ: 

  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԵԼՔԱՅԻՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

1. Իմանա 

 

 

 

 

 

 

2. Կարողանա 

 

 

 

 

 

 

3. Տիրապետի 

 

 

 

 

 

 

êáíáñáÕÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³Ý ՝ 

 Ù³ñ¹áõ ¨ ËÙµÇ Ó¨³íáñÙ³Ý áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 
ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÓÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ, 
ÏáÙáõÝÇÏ³ïÇí /Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý/ ·áñÍÁÝÃ³óÇ 
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 
Ù»ç ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ Ï³ÝËÙ³Ý  ¨  Ñ³ñÃÙ³Ý Ó¨»ñÝ áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ 

  Çñ³í³Ñå³ï³Ï  ¨ ß»ÕíáÕ í³ñùÁ å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ 
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ³ñï³ËÙµ³ÛÇÝ í³ñùÇ 
Ñ³Ï³Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ó¨»ñÇ Ý³Ë³Ï³ÝËÙ³Ý ¨ Ï³ÝËÙ³Ý 
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ  

 Ñ³Ýó³·áñÍÇ ³é³ÝÓÇÝ ïÇå»ñÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ÇñÁ, 
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹»ýáñÙ³óÇ³ÛÇ Ï³ÝËÙ³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 
Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ Ó¨»ñÁ 
 

êáíáñáÕÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  Ï³ñáÕ³Ý³Ýª 
 

 áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ¨ Ñ³ßí³é»É ³ÝÓÝ³íáñáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³ï³Ï³Ý – 
Ñá·»- µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ß÷áõÙ Ñ³ëï³ï»É ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ 
Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ Ñ»ï, ïñ³Ù³¹ñ»É Ýñ³Ýó 
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý 

 µ³ó³Ñ³Ûï»É Çñ³í³Ë³ËïÇ ³ÝÓÇ Ó¨³íáñÙ³Ý íñ³ ³½¹áÕ 
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³ï×³éÝ»ñÝ áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ 

 ÏÇñ³é»É Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÑÝ³ñÝ»ñ 
ÏáÝýÉÇÏï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï 
Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 

 ë»÷³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ÏáÝÏñ»ï 
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý 
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³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 

 Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ó¨³íáñí³Í ûå»ñ³ïÇí Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý 
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ 

 û·ï³·áñÍ»É Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÁ ùÝÝã³Ï³Ý 
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï 

 
êáíáñáÕÝ»ñÁ  å»ïù  ¿  ÑÙï³Ý³Ýª 
 

 ë»÷³Ï³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý, Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý, 
Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¹ÇïáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý, ½³ñ·³ó³Í 
Ñáõ½³Ï³Ù³ÛÇÝ ¨ ÏáÙáõÝÇÏ³ïÇí áñ³ÏÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÝ 
áõÕÕí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ ÑÝ³ñÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: 

 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ   

  

Հիմնական 

 

ÐÐ àëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»Ýù. º, 2001Ã 
ÐÐ àëïÇÏ³ÝáõÃÛáõÝáõÙ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ûñ»Ýù. º,  2002Ã 
 ².².Ü³Éã³çÛ³Ý §Ðá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ¦,º.  1997Ã 
 ².².Ü³Éã³çÛ³Ý   §Ðá·»µ³Ý³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý¦  º.1984Ã 
 ².².Ü³Éã³çÛ³Ý §êáóÇ³É³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ¦ º.2003Ã 
 ².².Ü³Éã³çÛ³Ý §²ÝÓ, ËÙµ³ÛÇÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý³óáõÙ ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý            
 ³¹³åï³óÇ³¦, º.1985Ã 
 ê.²ñ½áõÙ³ÝÛ³Ý, ¾. ¶ñÇÝ §Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝ¦, º. 2004Ã 

    È.Á.Ëåáåäåâ, Â.Ô.Ðîäíèí, Â.Ë.Öâåòêîâ.,,Îñíîâû ïñèõîëîãèè äëÿ 
ñîòðóäíèêîâ        
  ïðàâîîõïàíèòåëüíûõ  îðãàíîâ,, , Ì.,2005ã. 
  ,, Ïñèõîëîãèÿ . ïåäàãîãèêà. ýòèêà,,  ïîä.  ðåä.  Þ.Â. Íàóìêèíà.  Ì,  1999 ã.    
  ,, Ïñèõîëîãèÿ  è  ïåäàãîãèêà  â   ïðîôåññèîíàëüíîé   ïîäãîòîâêå   
   ñîòðóäíèêîâ  îðãàíîâ  ÂÄ ,,  ïîä.  ðåä.  À.  Ô.Äóíàåâà, À. Ñ.  Áàòûøåâà,   
  Ì.    1992 ã. 

 

  

Լրացուցիչ ,,Ïñèõîëîãèÿ  îïåðàòèâíî –ðîçûñêíîé  è  ñëåäñòâåííîé 
äåÿòåëüíîñòè,,. 
 Þ. Â. ×óôàðîâñêèé,  Ì., 2003ã. 
,,Ýíöèêëîïåäèÿ  þðèäè÷åñêîé  ïñèõîëîãèè,, ïîä. îáøåé ðåä.  À. Ì.   
Ñòîëÿðåíêî  Ì.,  2004ã. 
,,Àêòóàëüíûå âîïðîñû  ñîâåðøåñòâîâàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ  äåÿòåëüíîñòè  ñîòðóäíèêîâ  îðãàíîâ âíóòðåííèõ  äåë,,  
Ì.,2003ã. ïîä. îáùåé ðåä. Ì. Á. Áóðûêèíà 

Ì. È. Åíèêååâ ,,Îñíîâû  îáùåé, ñîöèàëüíîé  è  þðèäè÷åñêîé  ïñèõîëîãèè,, 
Ì.,  2003ã  
À. Ì. Ñòîëÿðåíêî  ,,Ýêñòðåìàëüíàÿ  ïñèõîïåäàãîãèêà,,  Ì.   2002ã. 
À.  Ì. Ñòîëÿðåíêî  ,,Þðèäè÷åñêàÿ  ïåäàãîãèêà,,   Ì.   2004ã. 
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ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ ԿՇԻՌ 
 Բաղադրիչ 1- ամփոփիչ ստուգարք 

 

  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ Գնահատման  

բազմագործոն  

համակարգ 

Գնահատականի  

թվային 

համարժեքը 

ԿՓԵՀ / 

տառային 

գնահատական 

Ուսանողների 

գիտելիքների  

բնութագիր 

 

100-97 

96 - 90 

4.0 

3, 7 

A Անցողիկ 

գնահատականներ 

Հ
ա

ն
ր

ա
գ

ո
ւմ

ա
ր

ա
յի

ն
 

ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

մ
բ 

89 - 85 

84 - 80 

3, 3 

3, 0 

B 

79 - 70 2.7 C 

69 - 65 2.3 D 

64 - 60 2.0 E 

59 - 41 1.7 FX  ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ 

40-ից ցածր  F  ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ 

100-60 4.0-2.0 S   Անցողիկ 

գնահատականներ 

    Մ
ի

ջա
ն

կ
յա

լ  

    ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

մ
բ
 

59 - 41 1.7 UX  ՈՉ ԲԱՎԱՐԱՐ 

40-ից ցածր  U   ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ՝ 

  

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ / 

ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ 

Ուսանողը դասընթացից կարող է  հանդես բերել մինչև 100% 

առաջադիմություն: Առաջադիմության վերջնական գնահատականը 

ձևավորվում է ուսանողի ողջ տարվա ընթացքում կատարած 

աշխատանքների գնահատականների հանրագումարի արդյունքում: 

Գնահատումը կատարվում է համապատասխան ներքոհիշյալ 

բաղադրիչների: Յուրաքանչյուր բաղադրիչի դիմաց նշված առավելագույն 

տոկոսը կարելի է հավաքել ծրագրային պահանջների շրջանակներում 

տվյալ կետի տակ   ներկայացված պահանջները 100% -ով կատարելու 

դեպքում:  

  

ԱՅԼ 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

 

 
 
 
Ներկայություն   

 
Գրավոր աշխատանքներին 

ներկայացվող պահանջներ 

 
Ինքնուրույն և գործնական 

աշխատանքներ 

Դասապլանի որևէ փոփոխություն նախօրոք կտեղեկացվի ուսանողին:  

 

 

Գրավոր աշխատանքների ժամանակ արգելվում է ծածկագրերից  

օգտվելը: Ծածկագրի հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը 

գնահատվում է զրո միավոր: 

 

Ինքնուրույն և գործնական աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել 

առանց կողմնակի միջամտության և հանձնել դրանք նշված 

ժամանակահատվածում:  

Ինքնուրույն աշխատանքում արգելվում է գրագողությունը: Այլոց մտքերը 

օգտագործելու դեպքում ուսանողը պարտավոր է նշել աղբյուրը ըստ 

ընդունված ակադեմիական ձևաչափի: 
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ՆՄՈՒՇ 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՈՒՄ     

ՕՐ/ՇԱ

ԲԱԹ 

ԹԵՄԱ/ԺԱՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ  

 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 

  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

1-ին 

շաբաթ 

Ներածական 

դասախոսություն.  

Ðá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý  ¨  

Ù³ÝÏ³í³ñÅáõÃÛ³Ý 

³é³ñÏ³Ý,  ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ  

áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý  

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý     Ù»ç: 

 Դասախոսություն /2 ժամ / 

Տեսակը՝ դասախոսություն 

 Ինտերակտիվ զրույց, 

 դասախոսություն (ավանդական ) 

 

Նպատակը` ներկայացնել հոգեբանության և 

մանկավարժության դերն ու նշանակությունը 

ոստիկանության աշխատանքում 

 

Քննարկվող հարցերը` դասընթացի նպատակը, 

խնդիրները, պահանջարկը ոստիկանության 

աշխատանքում  

1. դասընթացի նպատակի 

ձևակերպում և հիմնավորում, 

2. առանձնահատկությունների 

ներկայացում  և քննարկում 

3. առարկայի այլ գիտությունների 

հետ կապի կոնկրետ 

օրինակների ներկայացում:  

Ընթացիկ գնահատում. 

Ակտիվություն, հետադարձ 

կապ՝ բանավոր 

հիմնավորումներ: 

2-րդ 

շաբաթ 

 

սեմինար պարապմունք /2  

ժամ/ 

 

Տեսակը` սեմինար պարապմունք 

 հարցուպատասխան 

 բանավեճ-քննարկում 

 

Նպատակը` ստուգել սովորողների 

իմացությունը առարկայի ընդհանուր 

բնութագրի, առանձնահատկությունների, դերի 

և նշանակության վերաբերյալ 

 

Քննարկվող հարցերը` դասընթացի նպատակը, 

խնդիրները, պահանջարկը ոստիկանության 

աշխատանքում 

Թեմայի պատմողական նկարագրական 

վերարտադրություն, տրամաբանության 

և հաջորդականության ապահովում, 

նյութի գիտակցական ըմբռնում, 

թերացումների և բացթողումների 

շտկում և վերացում 

Թեմայի իմացություն, 

վերլուծողական 

կարողություն, խոսքի 

գրագիտություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն 

(Գնահատման չափանիշները և 

չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 

 

 

3-րդ 

շաբաթ 

Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý  Ï³ñÍÇùÁ  

áñå»ë  áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý 

³ßË³ï³ÏóÇ 

·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ëáóÇ³É- 

Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý  å³ÛÙ³Ý: 

Տեսակը` Դասախոսություն 

 

Նպատակը` ներկայացնել ոստիկանություն –

հասարակություն փոխհարաբերությունների 

1. Թեմայի և ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

2. պրոբլեմային հարցերի 

քննարկում 

Ընթացիկ գնահատում. 

Ակտիվություն, հարցերի 

առաջադրում, վերլուծողական 

ունակություններ 
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Դասախոսություն /2 ժամ / առանձնահատկությունները արդի փուլում 

 

Քննարկվող հարցերը` ոստիկանության 

գործունեության առաջնայնությունները, 

հասարակական կարծիքը որպես 

ոստիկանության աշխատանքի գնահատման 

չափորոշիչ, հասարակական կարծիքի 

բարելավմանն ուղղված միջոցառումները  

 

Տեղեկատվական նյութեր` 
 
1.,,Îñíîâû ïñèõîëîãèè äëÿ ñîòðóäíèêîâ 
ïðàâîîõïàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,, 
È.Á.Ëåáåäåâ, Â.Ô.Ðîäíèí, Â.Ë.Öâåòêîâ,Ì.2005ã 
 
2.,,Ïñèõîëîãèÿ, ïåäàãîãèêà, ýòèêà,, ïîä. ðåä. Þ.Â 
Íàóìêèíà. Ì. 1999ã.  ñòð. 9 -14. 
 
3. ,,Þðèäè÷åñêàÿ  ïåäàãîãèêà,,  À.Ì. 
Ñòîëÿðåíêî. Ì.                 2004ã. Ãëàâà  Â.  
ñòð. 594-603 

 

3.  համեմատական վերլուծություն 

այլ երկրների հետ 

 

4-րդ 

շաբաթ 

 

սեմինար պարապմունք /2  

ժամ/ 

 

Տեսակը` սեմինար պարապմունք 

 հարցուպատասխան 

 բանավեճ-քննարկում 

Նպատակը` ստուգել թեմայի իմացությունը, 

սովորողների պատկերացումները 

ոստիկանության ոլորտում իրականացվող 

բարեփոխուների վերաբերյալ, անձնական 

պատասխանատվությունը դրական 

հասարակական կարծիքի ձևավորման համար 

 

Քննարկվող հարցերը` հասարակական 

կարծիք, անձը որպես ոստիկանության 

գործունեության բարձրագույն արժեք, 

գործունեության ուղղությունները 

Համապատասխան սկզբնաղբյուրների 

մշակում, զրույց մշակված գրակության  

հարցադրումների շուրջ  

 

Թեմայի պատմողական նկարագրական 

վերարտադրություն, տրամաբանության 

և հաջորդականության ապահովում, 

նյութի գիտակցական ըմբռնում,  

թերացումների և բացթողումների 

շտկում և վերացում 

Սկզբնաղբյուրների մշակում-

զրույց 

Հետադարձ կապ-վերլուծու-

թյուն  

Թեմայի իմացություն, 

վերլուծողական 

կարողություն, խոսքի 

գրագիտություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն 

 

(Գնահատման չափանիշները և 

չափորոշիչները համաձայն 
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հասարակական կարծիքի բարելավման 

համար 

 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 

 

5-րդ 

շաբաթ 

Գործնական 

պարապմունք /2 ժամ/ 

Տեսակը` գործնական պարապմունք 

 դերային խաղեր 

 բանավեճ-քննարկում 

 գործնական իրավիճակների 

ներկայացում և քննարկում 

 

Թիմային աշխատանք Թիմային աշխատանքի 

ունակություններ, իրավիճակի 

ճիշտ գնահատում, անձնական 

նախաձեռնություն, համոզման 

և ներշնչանքի 

կարողություններ  

6-րդ 

շաբաթ 

 Տեսակը`  1-ին միջանկյալ 

Գրավոր աշխատանքի թեմաներն են. 

1,  

2, 

3, 

 

 Միջանկյալ 

գրավոր աշխատանք 

Հետադարձ կապ-վերլուծու-

թյուն 

(Գնահատման չափանիշները և 

չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 

7-րդ 

շաբաթ 

Èáõñ»ñÇ / ³ë»ÏáëÇÝ»ñÇ/  
¹»ñÁ     áëïÇÏ³ÝáõÃÛ³Ý  
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý       
                   Ù»ç: 
Դասախոսություն /2 ժամ / 

 

Տեսակը՝ դասախոսություն 

 ինտերակտիվ դասախոսություն 

 պրոբլեմային իրավիճակներ 

 

Նպատակը՝ ծանոթացնել սովորողներին 

լուրերի երևույթին, դրանց ստեղցման  և 

տարածման մեխանիզմներին, ագրեսիվ 

լուրերի դեմ պայքարի հիմնական 

ուղղություններին 

 

Քննարկվող հարցերը՝ լուրերի 

հասկացությունը և տեսակները, 

առաջացման նախապայմանները, 

վտանգավոր բնույթը, պայքարի ձևերը  

 

Տեղեկատվական նյութեր` 

,,Þðèäè÷åñêàÿ  ïåäàãîãèêà,,  À.Ì. 
Ñòîíÿðåíêî, Ì.  2004ã. Ãëàâà  13 

1. Թեմայի և ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

2. պրոբլեմային հարցերի 

քննարկում 

 

Ընթացիկ գնահատում. 

Ակտիվություն, հարցերի 

առաջադրում, վերլուծողական 

ունակություններ 
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8-րդ 

շաբաթ 

սեմինար պարապմունք /2  

ժամ/ 

 

Տեսակը` սեմինար պարապմունք 

 հարցուպատասխան 

 բանավեճ-քննարկում  

 

Նպատակը` ստուգել թեմայի իմացությունը, 

սովորողների պատկերացումները լուրերի 

էության և տարածման մեխանիզմների մասին, 

գործնական ունակությունները հերքելու 

վտանգավոր բնույթի լուրերը 

 

Համապատասխան սկզբնաղբյուրների 

մշակում, զրույց մշակված գրակության  

հարցադրումների շուրջ  

 

Թեմայի պատմողական նկարագրական 

վերարտադրություն, տրամաբանության 

և հաջորդականության ապահովում, 

նյութի գիտակցական ըմբռնում, 

թերացումների և բացթողումների 

շտկում և վերացում 

Սկզբնաղբյուրների մշակում-

զրույց 

Հետադարձ կապ-վերլուծու-

թյուն  

Թեմայի իմացություն, 

վերլուծողական 

կարողություն, խոսքի 

գրագիտություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն 

 

9-րդ 

շաբաթ 

Տեսողական 

հոգեախտորոշումը 

ոստիկանության 

աշխատանքում 

 

/Դասախոսություն 2ժամ/ 

Տեսակը՝  ինտերակտիվ դասախոսություն 

  պրոբլեմային իրավիճակներ 

 Դիտողունակության թեստավորում 

 Դիաֆիլմի դիտում 

 

Նպատակը՝ սովորեցնել ուսանողին արտաքին 

տվյալներով կազմել մարդու նախնական 

հոգեբանական բնութագիրը 

 

 Մարմնակազմական տիպերի 

դասակարգում 

 Տարբեր հայացքների 

վերլուծություն 

 Դեմքի և հագուստի 

վերլուծություն 

 Դիմախաղի վերլուծություն 

Ընթացիկ գնահատում 

Ակտիվություն, հարցերի 

առաջադրում, վերլուծողական 

ունակություններ 

 

10-րդ 

շաբաթ 

Տեսողական 

հոգեախտորոշումը 

ոստիկանության 

աշխատանքում 

 

/գործնական 2ժամ/ 

Տեսակը` գործնական պարապմունք 

 հարցուպատասխան 

 բանավեճ-քննարկում 

 Դիդակտիկ նյութերի վերլուծություն  

 

Նպատակը` ստուգել թեմայի իմացությունը, 

սովորողների պատկերացումները լուրերի 

էության և տարածման մեխանիզմների մասին, 

գործնական ունակությունները հերքելու 

վտանգավոր բնույթի լուրերը 

 

Թեմայի պատմողական նկարագրական 

վերարտադրություն, արտաքին 

հատկանիշների ճիշտ վերծանում, 

տարբեր տեղեկությունների ճիշտ 

համադրում, թերացումների և 

բացթողումների շտկում և վերացում 

Հետադարձ կապ-վերլուծու-

թյուն :  

Թեմայի իմացություն,  ըստ 

օռինակների տարբեր անձանց 

հույզերի տարբերակում: Անձի 

նախնական հոգեբանական 

նկարագրի կազմում: 

 

11-րդ 

շաբաթ 

Մասնագիտական 

ադապտացիա և 

Տեսակը՝  ինտերակտիվ դասախոսություն 

  պրոբլեմային իրավիճակներ 

1. Թեմայի և ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

Ընթացիկ գնահատում 

Ակտիվություն, հարցերի 
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դեֆորմացիա 

/Դասախոսություն 2ժամ/ 

Նպատակը՝ պատկերացում կազմել 

մասնագիտական ադապտացիայի և 

դեֆորմացիայի գործընթացների մասին, 

իմանալ դրանց նպաստող և խանգարող 

գործոնները 

 

 

2. պրոբլեմային հարցերի 

քննարկում 

 

առաջադրում, վերլուծողական 

ունակություններ 

 

12-րդ 

շաբաթ 

Մասնագիտական 

ադապտացիա և 

դեֆորմացիա 

/սեմինար  2ժամ/ 

Տեսակը` սեմինար պարապմունք 

 հարցուպատասխան 

 բանավեճ-քննարկում  

 

Նպատակը` ստուգել թեմայի իմացությունը, 

սովորողների պատկերացումները 

ադպտացիայի և դեֆորմացիայի 

գործընթացների մասին 

 

Թեմայի պատմողական նկարագրական 

վերարտադրություն, տրամաբանության 

և հաջորդականության ապահովում, 

նյութի գիտակցական ըմբռնում, 

թերացումների և բացթողումների 

շտկում և վերացում 

Թեմայի իմացություն, 

վերլուծողական 

կարողություն, խոսքի 

գրագիտություն, նպաստող և 

խանգարող գործոնների 

տարբերակում, 

մասնագիտական 

դեֆորմացիայի 

կանխարգելման միջոցներին 

տիրապետում 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն 

 

13-14-

րդ 

շաբաթ 

Հոգեկան գործընթացների 

դասակարգումը 

/Դասախոսություն 4ժամ/ 

Տեսակը՝  ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ պատկերացում կազմել 

ճանաչողական, հուզական և կամային 

գործընթացների մասին, իմանալ դրանց 

կիրառական նշանակությունը ոստ. 

աշխատանքում 

 

 

Թեմայի և ուսումնական հարցերի 

ներկայացում՝ 

 ճանաչողական գորշընթացներ 

  հուզական և կամային 

գործընթացներ 

 

Ընթացիկ գնահատում 

Ակտիվություն, հարցերի 

առաջադրում, վերլուծողական 

ունակություններ 

 

15-րդ 

շաբաթ 

Հոգեկան գործընթացների 

դասակարգումը 

/սեմինար 2 ժամ/ 

Տեսակը` սեմինար պարապմունք 

 հարցուպատասխան 

 բանավեճ-քննարկում 

 ձևավավորող թեստերի անցկացում  

 

Նպատակը` ստուգել թեմայի իմացությունը, 

Թեմայի պատմողական նկարագրական 

վերարտադրություն, հիշողության և 

մտածողության զարգացման 

առաջադրանքների կատարում 

թերացումների և բացթողումների 

շտկում և վերացում 

Հետադարձ կապ-վերլուծու-

թյուն :  

Թեմայի իմացություն,  

վարժությունների ճիշտ 

կատարում: Մասնագիտական 

հիշողության և մտածողության 
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ակտիվ մտապահման, մտածողական 

գործողությունների կիրառման գործնական 

կարողությունը 

 

 զարգացման հնարների 

տիրապետում 

16-րդ 

շաբաթ 

Հոգեկան 

հատկությունների 

դասակարգումը 

/Դասախոսություն 2 ժամ/ 

Տեսակը՝  ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ պատկերացում կազմել մարդու 

խառնվածքի, բնավորության, 

ընդունակությունների մասին, իմանալ դրանց 

կիրառական նշանակությունը ոստ. 

աշխատանքում 

 

Թեմայի և ուսումնական հարցերի 

ներկայացում՝ 

 Խառնվածքի տիրերի 

նկարագրութուն 

  Բնավորության 

հասկացությունը և գծերը 

 Ընդունակությունների 

հասկացությունը, 

մասնագիտական 

ընդունակություններ 

 

Ընթացիկ գնահատում 

Ակտիվություն, հարցերի 

առաջադրում, վերլուծողական 

ունակություններ 

 

17-րդ 

շաբաթ 

Հոգեկան 

հատկությունների 

դասակարգումը 

/սեմինար 2 ժամ/ 

Տեսակը` սեմինար պարապմունք 

 հարցուպատասխան 

 բանավեճ-քննարկում 

 դիագնոստիկ թեստերի անցկացում  

 

Նպատակը` ստուգել թեմայի իմացությունը, 

մասնագիտական որակների և 

հատկությունների տարբերակման գործնական 

կարողությունը 

 

Թեմայի պատմողական նկարագրական 

վերարտադրություն, խառնվածքի 

տիպերի ներկայացում, բնավորության, 

ընդունակությունների սահմանոում 

թեստերի լրացում և վերլուծություն 

 

Հետադարձ կապ-վերլուծու-

թյուն :  

Թեմայի իմացություն,  

վարժությունների ճիշտ 

կատարում: Մասնագիտական 

որակների և 

ընդունակությունների 

տարբերակում, խառնվածքի 

առանձին տիպերի բնորոշ 

գծերի վերհանում, 

դիագնոստիկ 

ընդունակություններ 

18-րդ 

շաբաթ 

Հոգեկան վիճակների 

դասակարգումը 

/Դասախոսություն 2 ժամ/ 

Տեսակը՝  ինտերակտիվ դասախոսություն 

Նպատակը՝ պատկերացում կազմել մարդու 

հոգեվիճակների մասին, իմանալ դրանց 

կիրառական նշանակությունը ոստ. 

աշխատանքում 

 

Թեմայի և ուսումնական հարցերի 

ներկայացում՝ 

 Հոգեկանի ընդհանուր 

ֆունկցիոնալ վիճակներ 

  Հոգեկանի սահմանային 

վիճակներ 

 Հոգեկանի ռեակտիվ վիճակներ 

Ընթացիկ գնահատում 

Ակտիվություն, հարցերի 

առաջադրում, վերլուծողական 

ունակություններ 
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 Հոգեկանի կոնֆլիկտային 

հուզական վիճակներ 

 

19-րդ 

շաբաթ 

Հոգեկան վիճակների 

դասակարգումը 

/գործնական 2 ժամ/ 

Տեսակը` գործնական պարապմունք 

 հարցուպատասխան 

 բանավեճ-քննարկում 

 Դիդակտիկ նյութերի վերլուծություն  

 

Նպատակը` ստուգել թեմայի իմացությունը, 

սովորողների պատկերացումները տարբեր 

հոգեվիճակների մասին, գործնական 

ունակությունները հաշվառելու դրանք 

գործունեության մեջ: 

 

Թեմայի պատմողական նկարագրական 

վերարտադրություն, արտաքին 

հատկանիշների ճիշտ վերծանում, 

տարբեր տեղեկությունների ճիշտ 

համադրում, թերացումների և 

բացթողումների շտկում և վերացում 

Հետադարձ կապ-վերլուծու-

թյուն :  

Թեմայի իմացություն,  ըստ 

օռինակների տարբեր անձանց 

հոգեվիճակների 

տարբերակում: 

Մասնագիտական 

գործունեության մեջ 

հանդիպող հոգեվիրակների 

վերլուծություն 


