
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան 

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ  

Սոցիալական աշխատանք մասնագիտության 2017-2018 ուս.տարվա  

մագիստրատուրայի ընդունելության  

քննական հարցաշար 

 

 

1. Սոցիալական աշխատանքի ծագումը և զարգացման փուլերը: 

2. <Սոցիալական աշխատանք> մասնագիտության ձևավորման ընթացքը: 

3. <Սոցիալական խոցելիություն> և <անպաշտպանություն> հասկացությունների 

սահմանումները: 

4. Սոցիալական աշխատանքի գործառույթները: 

5. Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի դերային համակարգը: 

6. Սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի կայացման գործընթացը 

Հայաստանում: 

7. Սոցիալական աշխատանքի ուսումնասիրության օբյեկտը, նպատակը և 

խնդիրները  

8. Սոցիալական աշխատանքի հիմնական սկզբունքները և արժեքները: 

9. Սոցիալական աշխատողի իրավունքներն ու պարտականությունները: 

10.  Մ.Ռիչմոնդի դերը սոցիալական աշխատանքի ձևավորման գործում: 

11. Բարեգործության յուրահատկությունները Հին Հունաստանում և Հռոմում: 

12.  Մուրացկանության առաջին օրենքները Արևմտյան Եվրոպայում ուշ 

միջնադարում: 

13. Աղքատության պետական կարգավորման առաջին օրենքները XVI- XVII 

դարերում Անգլիայում: 

14. Մերի Ռիչմոնդի գործունեությունը և դերը սոցիալական աշխատանքի 

մասնագիտական գործունեության կայացման գործում: 

15.  Սոցիալական աշխատանքը տարեցների հետ: 

16.  Սոցիալական աշխատողի դերը հատուկ պաշտպանության կարիք ունեցող 

երեխաների հետ: 

17.  Հաշմանդամների հետ տարվող սոցիալական աշխատանքի 

առանձնահատկությունները: 

18.  Սոցիալական աշխատանքը ԱԾԽՄ երեխաների հետ և խնամքի 

կազմակերպման տեսակները՝ խնամակալություն, որդեգրում, 

խնամատարություն և այլն: 

19. Սոցիալական աշխատանքի հիմնական մեթոդները: 

20. <Սոցիալական տեխնոլոգիա> հասկացությունը և սոցիալական 

աշխատանքում կիրառվող տեխնոլոգիաները: 

21. Հարցազրույցը և նրա տեսակները: 

22.  Տունայց մեթոդի էությունը և ընթացակարգը սոցիալական աշխատանքում: 

23. Անհատական սոցիալական աշխատանքի մեթոդի ընդհանուր բնութագիրը: 

24. Անհատական սոցիալական աշխատանքի փուլերը: 

25. Օգնող փոխհարաբերությունների հաստատման հիմքում ընկած 

հմտությունները ըստ Կ.Ռոջերսի: 

26. Ընտանեկան սոցիալական աշխատանքի ընդհանուր բնութագիրը: 

27. Ընտանեկան սոցիալական աշխատանքի փուլերը: 



28. Խմբային սոցիալական աշխատանքի մեթոդի ընդհանուր բնութագիրը: 

29.  Խմբային աշխատանքի նպատակները և փուլերը: 

30. Խմբային սոցիալական աշխատանքի ժամանակ ստեղծվող խմբերի 

տեսակները: 

31. Համայնքային սոցիալական աշխատանք մեթոդի ընդհանուր բնութագիրը: 

32.  Համայնքային սոցիալական աշխատանքի փուլերը: 

33. Խորհրդատվության մեթոդը սոցիալական աշխատանքում: 

34. Սոցիալական դեպքի վարման փուլերը: 

35.  Գնահատումը սոցիալական դեպքի կառավարման ընթացքում: 

36.  Միջամտության պլանավորումը սոցիալական դեպքի կառավարման 

գործընթացում: 

37. Միջամտության արդյունքների գնահատումը սոցիալական դեպքի 

կառավարման գործընթացում: 

38.  ՙՃգնաժամային միջամտության՚ մոդելը սոցիալական աշխատանքում: 

39.  Ճգնաժամին միջամտելու տեխնիկան: 

40.  Խնդրի վրա կենտրոնացման՚ մոդելը սոցիալական աշխատանքում: 

41.  Հոգեդինամիկ մոդելի տեխնիկան, աջակցող և վերափոխող ընթացակարգերը 

սոցիալական աշխատանքում: 

42.  Ճանաչողական-վարքաբանական մոդելի ընդհանուր բնութագիրը: 

43. Համակարգային-էկոլոգիական մոտեցումը սոցիալական աշխատանքում: 

44. Համակարգային-էկոլոգիական մոդելի իրականացման հիմնական փուլերը: 

45.  <Հումանիստական> մոդելը սոցիալական աշխատանքում: 

 

Գրականության ցանկ 

1. << ՀՀ սոցիալական ոլորտի իրավական նորմատիվ ակտերի ժողովածու>>, 

ԵՊՀ, PADCO/USAID, Եր., 2001. 

2. Սոցիալական աշխատանքի հիմունքներ /ուղեցույց սոցիալական 

աշխատողների համար/, Երևան 2002. 

3. Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ /ուղեցույց սոցիալական 

աշխատողների համար/, Երևան, 2002. 

4. Սոցիալական աշխատանք և սոցիալական քաղաքականություն: ԵՊՀ 

սոցիոլոգիայի ամբիոն, ՀՀ Սոցիալական ապահովության 

նախարարություն, Եր., 2002. 

5. Երեխաների իրավունքների պաշտպանության 2004-2015 Գործողությունների 

ազգային ծրագիր>>, ՀՀ կառավարություն, Երևան, 2005. 

6. Երեխաների պաշտպանություն: Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ երեխաների 

պաշտպանության ոլորտի մասնագետների համար: Երևան, 2009. 

7. Ուղեցույց: տնային այցելություն կատարող սոցիալական աշխատողների 

համար: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն: 

Երևան, 2006. 

8. Եսայան Ա. Սոցիալական ուսմունք, սոցիալական աշխատանք, Երևան, 

2009. 

9. Դեպքի վարումը երեխաների և ընտանիքի հետ համատեքստում, Եր., 2013. 

10. Սոցիալական աշխատանք ընտանիքում, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2012. 
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