
 
«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»   

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

Մասնագիտություն՝ Սոցիալական աշխատանք 

 Ուսման ձև՝ առկա 

 Տևողություն՝ 2 տարի 

 Ուսման վարձ՝ 650.000 ՀՀ դրամ 

 Շնորհվող որակավորումը՝ Սոցիալական աշխատանքի մագիստրոս 

 

Ծրագիրը նպատակ ունի նախապատրաստել  սոցիալական քաղաքականության և 

վարչարարության  ոլորտի մասնագետներ, ովքեր ունակ կլինեն. 

 վերլուծել և համակարգել  սոցիալական քաղաքականության ընդհանուր և 

առանձին ոլորտի գործընթացները 

 կայացնել որոշումներ և կատարել կանխատեսումներ սոցիալական 

քաղաքականության կոնկրետ ճյուղերի վերաբերյալ   

 մշակել սոցիալական ծրագրեր ինչպես ազգային, այնպես էլ 

տարածաշրջանային մակարդակներում 

 մշակել սոցիալական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ 

ընթացակարգեր և մեթոդաբանություն  

 ներդնել  սոցիալական քաղաքականության իրականացման նորարարական 

տեխնոլոգիաներ`սոցիալական ծառայություններում արդյունավետ 

սոցիալական աշխատանք ապահովելու և նպատակով, 

 կազմակերպել, ուղղորդել, կառավարել   սոցիալական ծառայությունների 

ստեղծումը և արդյունավետ գործառնումը  



Վերջնաարդյունքները 

    Ծրագրի ավարտին շրջանավարտը կունենա գիտելիքներ սոցիալական 

աշխատանքի և սոցիալական քաղաքականության կապի մասին, սոցիալական 

քաղաքականության տարբեր ոլորտների, դրանցում իրականացվող ծրագրերի 

մասին, կունենա նախագծման, ծառայությունների կառուցման, 

պլանավորման, կառավարման հմտություններ, ինչպես նաև հետազոտական 

հմտություններ: 

  Ծրագիրը ներառում է դասընթացներ սոցիալական քաղաքականության և 

կառավարման վերաբերյալ: Պարապմունքները ներառում են դասախոսություններ, 

սեմինարներ և գործնական աշխատանքներ: Ուսման ողջ ընթացքում ուսանողները 

ղեկավարի օգնությամբ աշխատում են թեզի վրա, որը պաշտպանում են վերջում և 

ստանում համապատասխան որակավորում:       

 

Ուսանողների մասնագիտական պրակտիկան կազմակերպվում է ՀՀ 

սոցիալական պաշտպանության համակարգի կառավարման մակարդակը 

ներկայացնող մարմիններում՝նախարարություն, գործակալություններ և 

ծառայություններ:  

Շրջանավարտները կարող են տեղավորվել աշխատանքի   Աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության տարբեր վարչություններում և 

բաժիններում, Սոցիալական պաշտպանության համակարգի տարբեր կառույցներում, 

ինչպես նաև դասավանդել բուհերում:  Ցանկացողները կարող են շարունակել 

ուսումը և հայցել գիտական աստիճան սոցիոլոգիայից, հետագայում նաև 

սոցիալական աշխատանքի գծով: 

 

Ընդունելության քննության ձևաչափը -  բանավոր 

 

 

 

 



 

Ընդունելության քննության հարցաշար 

1.  Սոցիալական աշխատանքի սահմանումներըՍոցիալական խոցելիություն և 

խոցելի խմբեր 

2. Սոցիալական աշխատանքը երեխաների հետ 

3. Սոցիալական աշխատանքը տարեցների հետ 

4. Սոցիալական աշխատանքը հաշմանդամների հետ 

5. Սոցիալական աշխատանքը իրավախախտների հետ 

6. Սոցիալական աշխատանքը միգրանտների հետ 

7. Սոցիալական աշխատողի մասնագիտական դերերը 

8. Սոցիալական աշխատանքում ընդունված սկզբունքներն ու արժեքները 

9. Սոցիալական դեպքի վարման գործընթացը 

10. Սոցիալական աշխատանքը և մարդու իրավունքները 

11. Սոցիալական աշխատանքի հիմնական մեթոդները 

12. Սոցիալական աշխատանքի մոդելները 

13. Սոցիալական աշխատողին սպառնացող մասնագիտական ռիսկերը 

14. Հասարակության մեջ սոցիալական աշխատանքի գործառույթները 

15. Սոցիալական աշխատանքը և հետազոտական գործընթացները 

16. Սոցիալական աշխատանքի տեսական հիմքերը 

17. Սուպերվիզիայի դերը սոցիալական աշխատանքում 

18. Համակարգային և միջավայրային մոտեցումները սոցիալական աշխատանքում 

19. Սոցիալական աշխատանքը և սոցիալական քաղաքականությունը 

20. Սոցիալական աշխատանքի և այլ օգնող մասնագիտությունների կապը 

21.  Ուղղակի և անուղղակի սոցիալական ծառայություններ 

22.  Սոցիալական աշխատանքում ընդունված էթիկական նորմերը /էթիկական 

կոդեքսը/ 

23.  Էթիկական երկընտրանքները սոցիալական աշխատանքում  և  դրանց  

լուծման հնարավոր ուղիներըՍոցիալական աշխատանքը կրթության ոլորտում 

24. Սոցիալական աշխատանքն առողջապահության ոլորտում 



25. ՀՀ-ում սոցիալական աշխատանքի զարգացման ներկա վիճակը 

26. Սոցիալական աշխատանքը և ընտանեկան բռնության երևույթը 

27. Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաները 

28. Սոցիալական աշխատանքը գործազուրկների հետ 
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Սոցիալական աշխատանք  մագիստրոսկան  ծրագրի ղեկավար՝ 
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