ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

ԱՄԲԻՈՆ

ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ և ՆՐԱՆՑ
ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՆԵՐԻ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ԵՎ
ԸՆԹԱՑԻԿ ՄՈԴՈՒԼ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԴԱՍԻՉ ԵՎ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ
ՔԱՆԱԿ

1510B4/24

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ)

ԿՈՒՐՍ/ԿԻՍԱՄՅԱԿ

4-րդ կուրս, 2-րդ կիսամյակ

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Ուսանողներին տալ գիտելիքներ սոցիալական
պաշտպանության ոլորտը կարգավորող
իրավական ակտերի վերաբերյալ, որոնք օգնելու են
աշխատանքի ընթացքում ծագած խնդիրների ճիշտ
ընկալմանը և օրենքի շրջանակներում
համապատասխան լուծումների առաջարկմանը:
ԳԻՏԵԼԻՔ
 Նկարագրել Սոցիալական աջակցության
ոլորտը
 Բնորոշել բնակչության զբաղվածության
ապահովման ոլորտի սոցիալական
պաշտպանության հասկացությունը
 Բնորոշել երեխաների, կանանց և
ընտանիքի սոցիալական
պաշտպանությունը
 Բնորոշել տարեցների և հաշմանդամների
սոցիալական պաշտպանության
 Բացատրել Կրթության և
առողջապահության ոլորտի
պաշտպանության հիմնական միջոցները:

ԿՐԹԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
 Քննել «Սոցիալական աջակցության մասին»
ՀՀ օրենքով սահմանվող հիմնական
հասկացությունները (կյանքի դժվարին
իրավիճակ, սոցիալական աջակցություն և
այլն)
 Գնահատել սոցիալական աջակցության
նպատակը, սոցիալական աջակցության
կազմակերպման և տրամադրման
սկզբունքները
 Քննել սոցիալական ծառայությունների
հիմնական տեսակները և կատարել դրանց
մեկնաբանումերը
 Մեկնաբանել սոցիալական աջակցության
բնագավառում ՀՀ կառավարության, լիազոր
մարմնի, տեղական ինքնակառավարման
մարմինների և տարածքային մարմինների
լիազորությունները



Մեկնաբանել սոցիալական աջակցության
խորհուրդների ձևավորումը,
իրավասությունները, գործունեության
սկզբունքները:

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
Սոցիալական ոլորտի իրավական ակտերի,
օրենսդրության իմացություն և դրանց կիրառման
մեխանիզմների օգտագործումը բնակչությանը
ցուցաբերվող աշխատանքների ժամանակ:

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ՆԿԱՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐ







Քաղաքացիական
իրավունքի
դասընթացի իմացություն,





ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԵՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ








ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԵԴԻՏՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿ ԼՍԱՐԱՅԻՆ ԺԱՄ –
ԴԱՍԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ՍԵՄԻՆԱՐ ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔ –
ՇԱԲԱԹԱԿԱՆ ԺԱՄ –







5/150
50
26
24
5
բուհական

Դասախոսություններ.
գործնական և սեմինար պարապմունքներ.
դերախաղեր, բանավեճեր, քննարկումներ
իյուստրատիվ ցուցադրական մեթոդների
կիրառում,
պլակատների, սխեմաների,
գծապատկերների օգտագործում,
մասնագիտական գրականության
ուսումնասիրություն,
մասնակցություն դատական նիստերի
ՀՀ քաղաքացիների սոցիալական
ապահովության սահմանադրական
երաշխիքները:
Պետական կենսաթոշակային
ապահովության իրավունքը կարգավորող
օրենսդրական ակտերը:
Տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի
իրավունք ունեցող անձինք և կենսաթոշակի
նշանակման պայմանները:
Սոցիալական կենսաթոշակներ` ծերության,
հաշմանդամության, զինծառայողների
կենսաթոշակների նշանակման
պայմանները:
Ընտանեկան նպաստի համակարգի
ներդրումը ՀՀ-ում::

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ




ՀԻՄՆԱԿԱՆ





ՀՀ Սահմանադրություն
Սոցիալական ոլորտի իրավական ակտերի
ժողովածու
«Սոցիալական աջակցության մասին » ՀՀ
օրենքը
«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքը
«Ընտանեկան նպաստի տրամադրման
կարգը»
«Սոցիալական աջակցության
խորհուրդների ձևավորման և
գործունեության կարգը»







ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՁԵՎԵՐԸ



3.
4.

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՍԱՆԴՂԱԿ

Մարդու իրավունքների համընդհանուր
հռչակագիրը:
Երեխաների իրավունքների մասին
Եվրոպական կոնվենցիան:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ
օրենքը:Հայաստանի
Հանրապետության
վարչական դատավարության օրենսգիրք,
ընդունված` 05.12.2013 թ.:

Նախատեսված են 1 ընթացիկ գրավոր ստուգում՝
ստուգողական աշխատանք
՝ 100 միավոր
առավելագույն
արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ 35, 35, 30 միավորային
արժեքով:
Եզրափակիչ ստուգումը գրավոր է՝ 100 միավոր
առավելագույն
արժեքով:
Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց՝ 35, 35, 30 միավորային
արժեքով: Միավորների քայլը 5 է:

1.
2.

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ ԵՎ
ԿՇԻՌ

Սոցիալական ծառայություններ մատուցող
տարածքային մարմինների օրինակելի
կանոնադրությունը
Դասախոսությունների փաթեթ

Բաղադրիչ 1 – 10% (հաճախումներ)
Բաղադրիչ 2- 10%( ընթացիկ
ակտիվություն)
Բաղադրիչ 3-30% (ընթացիկ
ստուգում/անհատական աշխատանք)
Բաղադրիչ 4-50% (ամփոփիչ ստուգում)

Գնահատման
թվային
միավորը

Տառային
գնահատական

96-100
91-95
86-90
81-85
76-80
71-75
66-70
61-65
40-60
Մինչև 39

A+
A
AB+
B
BC+
C
CD

Գնահատականի
պաշտոնական
թվային
համարժեքը
5+
5
54+
4
43+
3
32

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ՀՀ քաղաքացիների սոցիալական
ապահովության
սահմանադրական երաշխիքները:
ՀՀ քաղաքացիների սոցիալական
ապահովության իրավունքի
պաշտպանության միջազգային
իրավական մեխանիզմները:
Սոցիալական ապահովության
վերաբերյալ ՀՀ օրենսդրությունը:
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի
և սոցիալական ապահովության
բնագավառում ներպետական
օրենսդրության միջև եղած
հարաբերակցությունը:
«Սոցիալական ապահովություն»
հասկացությունը: Սոցիալական
ապահովության համար հիմք
հանդիսացող պայմանները:
ՀՀ քաղաքացիների սոցիալական
ապահովության ձևերը:
Սոցիալական նպաստների
տեսակները:
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
Հայաստանի
Հանրապետությունում
քաղաքացիների պետական
կենսաթոշակային
ապահովության իրավունքը
կարգավորող օրենսդրական
ակտերը:
Պետական կենսաթոշակային
ապահովության հիմքերը:
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍՏԱԺ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ
աշխատանքային կենսաթոշակի
տեսակները:
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ
Սոցիալական կենսաթոշակների
նշանակման պայմանները:
Ծերության (տարիքային)
կենսաթոշակի չափը,

2

աշխատաժամանակը

Ուսանողի ընդհանուր

աշխատաժամանակը

Ուս. պրակտիկա

սեմինար

լաբորատոր

Թեմա

Գործնական

Հ/Հ

Դասախոսություն

Լսարանային ժամեր

Ուսանողի ինքնուրույն

Ուսանողի ծանրաբեռնվածության աշխատաժամանակը կրեդիտ/կրեդիտ ժամ-5/150

4

6

1

2

4

7

2

1

4

7

2

2

4

8

3

4

1

1

1

4

6

1

1

4

6

կենսաթոշակառուի աշխատելու
դեպքում կենսաթոշակի վճարման
չափը:
Մինչև 2 տարեկան երեխա
խնամող`մասնակի վճարովի
արձակուրդում գտնվող անձանց,
երեխայի ծննդյան
կապակցությամբ տրվող
միանվագ և գործազրկության
բազային նպաստների չափերը:

8.

Միայնակ մայրերին ամենամսյա
պետական նպաստի նշանակման
ու վճարման կարգը

1

1

4

6

1

1

4

6

1

1

4

6

Առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխաների
սոցիալական պաշտպանությունը:

9.

Կերակրողին կորցնելու դեպքում
սոցիալական կենսաթոշակների
նշանակման կարգը և չափերը:
ԱՆՁԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ
ԱՆԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ
հիվանդության նպաստը:
առողջարանային բուժման
նպաստը:
հղիության ու ծննդաբերության
նպաստը:
նորածին երեխա որդեգրած կամ
նորածնի խնամակալ նշանակված
վարձու աշխատողին հղիության
ու ծննդաբերության նպաստ
տրամադրելու կարգը
հղիության և ծննդաբերության
նպաստի վճարման չափը
Ժամկետից շուտ ծննդաբերելու
դեպքում
հղիության նպաստը վաղաժամ
ծննդաբերելու դեպքում:
Ինչպես և ինչ չափով է վարձու
աշխատողին տրամադրվում
ընտանիքի հիվանդ անդամի
խնամքի նպաստը:

10.

Ու մ կողմից է հաշվարկվում և
վճարվում աշխատողի
անաշխատունակության
նպաստը:
ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ, ԻՐԵՆՑ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՎ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ
ԱՆՁԱՆՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ
ՆՊԱՍՏՆԵՐԸ
անհատ ձեռներեցի և նոտարի
անաշխատունակության նպաստի

հաշվարկը
Աշխատողին հասանելի և նրա
մահվան պատճառով չստացված
ապահովագրական նպաստի
գումարի վճարման կարգը

11.

12.

13.

14.

ԾԵՐԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Միայնակ ծերերին մատուցվող
ծառայությունները տնային
խնամքի իրականացման
դեպքում:
Ինչպիսի ծառայություններ են
մատուցվում միայնակ ծերերին
բնակչության սոցիալական
պաշտպանության ընդհանուր
հաստատությունում (տունինտերնատներում):
Ծերանոցներում (բնակչության
ապահովության
պաշտպանության
հաստատություններում) գտնվող
միայնակ ծերերը արդյոք
իրավունք ունեն անվճար
երթևեկելու ուղևորատար
տրանսպորտով:
ԱՌԱՆՑ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ
ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ինչ իրավական ակտերով են
կարգավորվում առանց
ծնողական խնամքի մնացած
երեխաների սոցիալական
երաշխինքները:
«Առանց ծնողական խնամքի
մնացած երեխաների սոցիալական պաշտպանության մասին»
ՀՀ օրենքով նշված խմբի անձանց
համար նախատեսված
արտոնությունները.
բնակարանային ապահովման
հարցում:
մանկատուն տեղավորելու
ընթացակարգը:
մանկատան շրջանավարտին
տրվող միանվագ դրամական
աջակցությունը:
Հայրենական մեծ պատերազմի
վետերանների սոցիալական
ապահովությունը
ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հաշմանդամության
կենսաթոշակների վճարման
կարգը Հաշմանդամության
կենսաթոշակների վճարման
դադարեցման, կասեցման և
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15.

16. 6

17.

18.

19.

վերսկսման կարգը:
Հաշմանդամության
կանխարգելումը և բժշկական
վերականգնումը:
Հաշմանդամների
դաստիարակությունը,
կրթությունն ու մասնագիտական
ուսուցումը: Հաշմանդամների
աշխատանքային իրավունքների
երաշխիքները:
Հաշմանդամների համար
սոցիալական ենթակառուցվածքի
օբյեկտների մատչելիության
ապահովումը:
Հաշմանդամներին ցույց տրվող
սոցիալական օգնությունը:
Հաշմանդամների և միայնակ
տարեցների` տնային
պայմաններում սոցիալական
սպասարկումը բարելավելու
ծրագիրը: Հաշմանդամների
հասարակական
կազմակերպությունները
Ընտանիքի բնակարանային
պայմանների ազդեցությունը
ընտանիքի
անապահովության աստիճանի
վրա: Անձնական օգտագործման
ավտոմեքենայի առկայության
ազդեցությունը ընտանիքի
անապահովության աստիճանի
վրա: Ընտանեկան
ձեռնարկություն ունենալու կամ
անհատ ձեռներեցությամբ
զբաղվելու ազդեցությունը
ընտանիքի անապահովության
աստիճանի վրա: Նպաստի
իրավունք ունեցող ընտանիքների
դասակարգումը:
ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԵՎ
ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔԻ
ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ
ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Զինծառայողների և նրանց
ընտանիքների անդամների
պետական կենսաթոշակային
ապահովությունը
ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ
Պետական նպաստի հետևյալ
տեսակները'
ընտանեկան նպաստ,
երեխայի խնամքի նպաստ,
երեխայի ծննդյան միանվագ
նպաստ,
զոհված` Հայաստանի ազգային
հերոսի կամ Մարտական խաչ
շքանշանով պարգևատրված
անձի ընտանիքի նպաստ:
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20.

21.

Հաշմանդամների և միայնակ
տարեցների` տնային
պայմաններում սոցիալական
սպասարկումը բարելավելու
ծրագիրը:
Ընտանեկան նպաստի
համակարգի ներդրման
նպատակը, ընտանեկան նպաստի
նշանակման և վճարման կարգը,
ժամկետները: Նպաստ
նշանակելու համար անհրաժեշտ
փաստաթղթերը: Նպաստի
վճարման դադարեցման
ժամանակը:
Ընտանիքների անապահովության
աստիճանի գնահատման
ժամանակ օգտագործվող
ցուցանիշները
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Ընտանիքի անդամների
պատկանելիությունը որոշակի
սոցիալական խմբերի որոշման
կարգը, դրանց թվային արժեքները
և գործակիցների մեծությունները:
Ընտանիքի անաշխատունակ
անդամների թվի ազդեցությունը
ընտանիքի անապահովության
աստիճանի վրա:
Ընթացիկ ստուգում 1

10

Ամփոփիչ ստուգում

14

Ընդամենը
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