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Լրացուցիչ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՈՒՄ 

2-ՐԴ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

1-ին շաբաթ 

2-րդ շաբաթ 

Թեմա 7 

Ոստիկանության 

մարմինների կողմից 

իրականացվող հատուկ 

միջոցառումները 

4 ժամ դասախոսություն 

Տեսակը` դասախոսություն 

Նպատակը` ներկայացնել հատուկ 

միջոցառման հասկացությունը, 

ոստիկանության կողմից իրականացվող 

հատուկ միջոցառումները 

Քննարկվող հարցերը 1-ին ուսումնական 

հարց, 2-րդ ուսումնական հարց, 3-րդ 

ուսումնական հարց 

 

Թեմայի ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

Ընթացիկ գնահատում`ակտիվություն 

հետադարձ կապ 

3-րդ շաբաթ 

Թեմա 7 

Ոստիկանության 

մարմինների կողմից 

իրականացվող հատուկ 

միջոցառումները 

2 ժամ սեմինար 

Տեսակը`սեմինար 

Նպատակը` ստուգել սովորողների 

իմացությունը հատուկ միջոցառման 

կազմակերպման և իրականացման 

վերաբերյալ: անհասկանալի հարցերի 

պարզաբանում: 

Թեմայի պատմողական 

նկարագրական 

վերարտադրություն, նյութի 

գիտակցական ըմբռնում, 

թերացումների և 

բացթողումների շտկում և 

վերացում 

Թեմայի իմացություն, վերլուծելու 

կարողություն, խոսքի 

գրագիտություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն  

 

4-րդ շաբաթ 

Թեմա 7 

Ոստիկանության 

մարմինների կողմից 

իրականացվող հատուկ 

միջոցառումները 

2 ժամ գործնական 

Տեսակը` գործնական 

Նպատակը`սովորողների գիտելիքների 

կատարելագործում 

Սովորողները կատարում են 

հատուկ միջոցառման 

կազմակերպումը 

Թեմայի իմացություն, վերլուծելու 

կարողություն, խոսքի 

գրագիտություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն, գործնականում 

գիտելիքները կիրառելու 

կարողություն 

 

5-րդ շաբաթ 

6-րդ շաբաթ 

7-րդ շաբաթ 

Թեմա 8 Զինված 

հանցագործների 

վնասազերծման հատուկ 

միջոցառման 

Տեսակը` դասախոսություն 

Նպատակը` ուսուցանել զինված 

հանցագործների վնասազերծման կարգը 

Քննարկվող հարցերը 1-ին ուսումնական 

Թեմայի ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

Ընթացիկ գնահատում`ակտիվություն 

հետադարձ կապ 
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նախապատրաստումը և 

կազմակերպումը 

6 ժամ դասախոսություն 

հարց, 2-րդ ուսումնական հարց, 3-րդ 

ուսումնական հարց 

 

8-րդ շաբաթ 

Թեմա 8 Զինված 

հանցագործների 

վնասազերծման հատուկ 

միջոցառման 

նախապատրաստումը և 

կազմակերպումը 

2 ժամ սեմինար 

Տեսակը`սեմինար 

Նպատակը` ստուգել սովորողների 

իմացությունը հատուկ միջոցառման 

կազմակերպման և իրականացման 

վերաբերյալ: անհասկանալի հարցերի 

պարզաբանում: 

Թեմայի պատմողական 

նկարագրական 

վերարտադրություն, նյութի 

գիտակցական ըմբռնում, 

թերացումների և 

բացթողումների շտկում և 

վերացում 

Թեմայի իմացություն, վերլուծելու 

կարողություն, խոսքի 

գրագիտություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն  

 

9-րդ շաբաթ 

Թեմա 8 Զինված 

հանցագործների 

վնասազերծման հատուկ 

միջոցառման 

նախապատրաստումը և 

կազմակերպումը 

2 ժամ գործնական 

Տեսակը` գործնական 

Նպատակը`սովորողների գիտելիքների 

կատարելագործում 

Սովորողները կատարում են 

հատուկ միջոցառման 

կազմակերպումը, 

խնդիրների լուծում 

Թեմայի իմացություն, վերլուծելու 

կարողություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն, գործնականում 

գիտելիքները կիրառելու 

կարողություն 

 

10-րդ շաբաթ 

11-րդ շաբաթ 

12-րդ շաբաթ 

Թեմա 9 Զինված 

հանցագործների 

վնասազերծման հատուկ 

միջոցառման 

իրականացումը տարբեր 

պայմաններում 

6 ժամ դասախոսություն 

Տեսակը` դասախոսություն 

Նպատակը` ուսուցանել զինված 

հանցագործների վնասազերծման կարգը 

տարբեր պայմաններում 

Քննարկվող հարցերը 1-ին ուսումնական 

հարց, 2-րդ ուսումնական հարց, 3-րդ 

ուսումնական հարց, 4-րդ ուսումնական 

հարց, 5-րդ ուսումնական հարց, 6-րդ 

ուսումնական հարց 

 

Թեմայի ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

Ընթացիկ գնահատում`ակտիվություն 

հետադարձ կապ 

13-րդ շաբաթ 

14-րդ շաբաթ 

Թեմա 9 Զինված 

հանցագործների 

վնասազերծման հատուկ 

միջոցառման 

իրականացումը տարբեր 

պայմաններում 

Տեսակը`սեմինար 

Նպատակը` ստուգել սովորողների 

իմացությունը հատուկ միջոցառման 

տարբեր իրավիճակներում 

կազմակերպման և իրականացման 

վերաբերյալ: անհասկանալի հարցերի 

Թեմայի պատմողական 

նկարագրական 

վերարտադրություն, նյութի 

գիտակցական ըմբռնում, 

թերացումների և 

բացթողումների շտկում և 

Թեմայի իմացություն, վերլուծելու 

կարողություն, խոսքի 

գրագիտություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն  
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4 ժամ սեմինար 

 

պարզաբանում: վերացում  

15-րդ շաբաթ 

16-րդ շաբաթ 

Թեմա 9 Զինված 

հանցագործների 

վնասազերծման հատուկ 

միջոցառման 

իրականացումը տարբեր 

պայմաններում 

4 ժամ գործնական 

Տեսակը` գործնական 

Նպատակը`սովորողների գիտելիքների 

կատարելագործում 

Խնդիրների լուծում 

Թեմայի իմացություն, վերլուծելու 

կարողություն, ստեղծագործական 

մոտեցման առկայություն  

 


