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1.6.  Ստորաբաժանման իրավաբանական հասցեն է. 

ք. Գյումրի, Պարույր Սևակի 4: 

1.7. Ստորաբաժանման անվանումը՝  

Հայերեն՝   Սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն: 

Ռուսերեն՝  Центр социально-психологических служб․ 

Անգլերեն՝  Centre of Social-Psycological Service․ 
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2. ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 

         Ստորաբաժանման գործունեության նպատակն է բուհի ներքին շահառուների կարիքների 

բավարարման նպատակով տրամադրել սոցիալ-հոգեբանական ծառայություններ,  իրականացնել 

սոցիալ-հոգեբանական գիտելիքների վերազինման վերապատրաստումներ և սեմինարներ 

(թրեյնինգներ): 

2.1. Ստորաբաժանման գործունեության բնագավառներն են`  

2.1.1. Հոգեբանական,  

2.1.2. սոցիալական,  

2.1.3. ուսումնամեթոդական 

2.1.4. խորհրդատվական: 

2.2.  Ստորաբաժանման գործառույթներն են՝  

2.2.1 Հոգեախտորոշման, սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման,  խորհրդատվական 

ծառայությունների  կազմակերպումը: 

2.2.2  Նշված ոլորտներում գիտական ծրագրերի և հետազոտությունների մշակումը և  

իրականացումը: 

2.2.3  Մասնագիտական, դիդակտիկ նյութերի մշակումը: 

2.2.4 Ուսանողների մասնագիտական հմտությունների և գործնական կարողությունների 

բարելավումը: 

2.2.5 Հոգեբանների, սոցիալական աշխատողների մասնագիտական մրցունակության  

բարձրացումը և   նորարարական ներուժի զարգացումը: 

2.2.6  Ազգաբնակչության շրջանում հոգեբանություն, սոցիալական աշխատանք  

մասնագիտությունների կարևորության իրազեկվածության բարձրացումը: 

 

3. ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Ստորաբաժանումը, համաձայնեցնելով հիմնադրամի  հետ` իրականացնելու է հետևյալ 

աշխատանքները` 

3.1. Կազմակերպել անհատական և խմբային սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգներ և 

խորհրդատվություններ սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհրաժեշտություն 

ունեցող ներքին շահառուների համար: 

3.2. Մատուցել փորձագիտական ծառայություններ/սուպերվիզիա, մենթորինգ/ 

սոցիալական աջակցություն իրականացնող կազմակերպությունների շրջանում: 

3.3. Ուսանողների համար կազմակերպել թեմատիկ  պարապմունքներ և սոցիալ-

հոգեբանական պրակտիկա: 

3.4. Մարզի դպրոցների ուսուցիչների համար անցկացնել աշակերտների 

հոգեբանասոցիալական կարիքների բացահայտմանն ուղղված  գործնական 

պարապմունքներ: 

3.5. Փորձի փոխանակման նպատակով,  առցանց հաղորդակցման գարծիքների 

կիրառմամբ,  կազմակերպել հեռավար սեմինարներ այլ բուհերի հոգեբանական  և 

սոցիալական ծառայությունների հետ համատեղ: 

3.6. Բարեգործական հիմքով սոցիալ-հոգեբանական բնույթի խորհրդատվական   

ծառայությունների տրամադրում հաշմանդամություն ունեցող անձանց, 
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զինծառայողների, ազատամարտիկների և զոհված, անհետ կորած զինծառայողների 

ընտանիքներին։  

3.7. ՀՀ օրենսդրությամբ և բուհի կանոնադրությամբ չարգելված այլ գործունեություն: 

 

 

4. ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

 

Ստորաբաժանման աշխատակիցներ կարող են հանդիսանալ հոգեբանության, սոցիոլոգիայի 

և սոցիալական աշխատանքի ամբիոնի(այսուհետ՝ ամբիոն) այն դասախոսները, ովքեր 

կոմպետենտ են, ունեն համապատասխան փորձառություն և գործիմացություն հոգեբանության և 

սոցիալական աշխատանքի ոլորտում:      

Սոցիալ-հոգեբանական խորհրդատվության ստորաբաժանման ոչ հաստիքային 

աշխատակիցներ կարող են հանդիսանալ ամբիոնի ասպիրանտները, հայցորդներն ու 

ավարտական կուրսերի (բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր) գերազանց 

առաջադիմություն և սոցիալ-հոգեբանական ոլորտում որոշակի պրակտիկ փորձառություն 

ունեցող  ուսանողները, ովքեր ունեն` 

ա) տեսական և գործնական գիտելիքները կատարելագործելու բարձր մոտիվացիա,  

բ) մասնագիտական գաղտնիքը պահելու կարողություն,  

գ) համագործակցելու ցանկություն,  

դ) ներքին և մասնագիտական բարոյական, էթիկական նորմերով առաջնորդվելու 

կարողություն։ 

 

5. ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ   ԵՎ  ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Ստորաբաժանումը, հիմնադրամի  հետ համաձայնեցված, իրավունք ունի` 

       5.1. Տրամադրել հավաստագրեր սոցիալ-հոգեբանության ոլորտում սեմինարների 

(թրեյնինգների) մասնակիցներին: 

      5.2. Վարել գործնական և գիտական աշխատանքներ՝ համագործակցելով Շիրակի մարզի 

կրթական հաստատությունների, կազմակերպությունների հետ: 

      5.3.  Վարել ստորաբաժանման գործունեության արդյունքների հաշվառում, սահմանված 

կարգով տալ հաշվետվություններ և կրել պատասխանատվություն դրանց ստույգ լինելու համար:       

     5.4. Իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվել հիմնադրամի որոշումներով, հրամաններով և 

պայմանագրերով: 

     5․5․Ստորաբաժանման աշխատակիցները շահագրգիռ խմբերի համար կազմակերպում են    

կարողությունների զարգացման սեմինարներ, գործնական պարապմունքներ,  իրականացնում են  

սոցիալ-հոգեբանական նորարարական  մեթոդների և տեխնիկաների ուսուցում,  ապահովում են 

լրացուցիչ ծառայությունների կատարման պայմանները։  

 

 

 

6. ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ  ՌԵՍՈՒՐՍԱՅԻՆ ՀԱԳԵՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ,  

 

6.1. Ստորաբաժանման գույքի աղբյուրներն են`  

6.1.1. հիմնադրամի ներդրումը, 
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6.1.2. բարեգործական ներդրումները, նվիրատվությունները, ինչպես նաև օրենսդրությամբ 

չարգելված այլ աղբյուրներ: 

 

 

7. ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 

 

7.1. Ստորաբաժանման ղեկավար նշանակվում է հոգեբանության ամբիոնի վարիչը կամ ամբիոնի 

վարիչի կողմից ներկայացված աշխատակիցը` ռեկտորի հրամանով:   

7.2. Ստորաբաժանման ղեկավարը մշակում է աշխատանքային պլան` ստորաբաժանման 

նպատակներին և խնդիրներին համապատասխան, կենտրոնացնում և վերահսկում է 

աշխատանքները: 

 

 

8. ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՈՒՄԸ 

 

Ստորաբաժանումը լուծարվում է կամ վերակազմավորվում է բուհի գիտխորհրդի որոշմամբ՝ 

ռեկտորի հրամանով։   

 

 


