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Լրացուցիչ 

 

  



ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԹԵՄԱՏԻԿ ՏՐՈՀՈՒՄ 

1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ 

ՕՐ/ՇԱԲԱԹ ԹԵՄԱ/ԺԱՄ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

1-ին շաբաթ 

Թեմա 1 

Հատուկ տակտիկական 

պատրաստություն 

առարկան, խնդիրները և 

նշանակությունը 

Դասախոսություն 2ժամ 

Տեսակը` դասախոսություն 

Նպատակը` ուսուցանել ՀՏՊ 

առարկային խնդիրները և 

նշանակությունը 

Քննարկվող հարցերը 1. ՀՏՊ առարկայի 

դերը և նշանակությունը, 2. ՀՏՊ կապը 

այլ գիտությունների հետ 

1.Դասընթացի նպատակի 

ձևակերպում և հիմնավորում 

2. իրավական հիմքերի և 

սկզբունքների ներկայացում 

Ընթացիկ գնահատում` 

ակտիվություն, հետադարձ կապ` 

բանավոր հիմնավորում 

2-րդ շաբաթ 

Թեմա 1 

Հատուկ տակտիկական 

պատրաստություն 

առարկան, խնդիրները և 

նշանակությունը 

Սեմինար  2ժամ 

Տեսակը`սեմինար 

Հարցուպատասխան 

Նպատակը`ստուգել թեմայի 

իմացությունը, պատասխանել 

առաջացած հարցերին: 

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 

(գնահատման չափանիշները և 

չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 

3-րդ շաբաթ 

4-րդ շաբաթ 

Թեմա 2 

Ժամանակակից 

համազորային մարտի 

հիմունքները: 

ոստիկանության 

մարմինների զորային 

ուժերի մարտական 

գործողությունների 

առանձնահատկություննե

րը 

Դասախոսություն 4 ժամ 

Տեսակը` դասախոսություն 

Նպատակը`Ներկայացնել համազորային 

մարտի հիմունքները 

Քննարկվող հարցերը` 1.ընդհանուր 

դրույթներ, 2. Մարտական 

գործողությունների վարման հիմնական 

սկզբունքները, 3.մարտի տեսակները, 

4.մարտական գործողությունների 

ժամանակ ստորաբաժանումների 

մարտական ապահովումը, 5. 

Ոստիկանության մարմինների զորային 

ուժերի մարտական գործողությունների 

հիմունքները 

 

Թեմայի ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

Ընթացիկ գնահատում` 

ակտիվություն, հետադարձ կապ 



5-րդ շաբաթ 

 

Թեմա 2 

Ժամանակակից 

համազորային մարտի 

հիմունքները: 

ոստիկանության 

մարմինների զորային 

ուժերի մարտական 

գործողությունների 

առանձնահատկություննե

րը 

գործնական պարապմունք 

2 ժամ 

Տեսակը` գործնական պարապմունք: 

Նպատակը գիտելիքնրի ամրապնդում, 

գործնական կարողությունների 

ձևավորում 

Քննարկվող հարցերը թեմայի 

ուսումնական հարցերը 

ծառայության 

կազմակերպում, իրավիճակի 

փոփոխման դեպքում 

կողմնորոշվել, անհրաժեշ 

որոշումներ ընդունել 

Թեմայի իմացություն, վերլուծելու 

կարողություն, փոփոխվող 

իրավիճակին արագ արձագանքելու 

կարողություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

ստեղծագործական մոտեցման 

առկայություն 

(գնահատման չափանիշները և 

չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 

6-րդ շաբաթ 

Թեմա 2 

Ժամանակակից 

համազորային մարտի 

հիմունքները: 

ոստիկանության 

մարմինների զորային 

ուժերի մարտական 

գործողությունների 

առանձնահատկություննե

րը 

2 ժամ սեմինար  

պարապմունք 

Տեսակը`սեմինար պարապմունք 

Նպատակը  ստուգել սովորողների 

տեսական գիտելիքները: Պարզաբանել 

անհասկանալի հարցերը 

Քննարկվող հարցեր թեմայի հարցերը 

Թեմայի պատմողական 

նկարագրական 

վերարտադրություն, նյութի 

գիտակցական ըմբռնում, 

թերացումների և 

բացթողումների շտկում և 

վերացում 

Թեմայի իմացություն, վերլուծելու 

կարողություն, խոսքի 

գրագիտություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում, 

գործնականում գիտելիքները 

կիրառելու կարողություն  

(գնահատման չափանիշները և 

չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 

7-րդ շաբաթ 

8-րդ շաբաթ 

Թեմա 3 

Պարեկապահակետային 

ծառայություն 

4 ժամ դասախոսություն 

Տեսակը` դասախոսություն 

Նպատակը` ներկայացնել 

հասարակական կարգի պահպանության 

վերակարգերի մարտավարությունը 

տարբեր իրավիճակներում 

Քննարկվող հարցերը` 1.ՊՊԾ 

թությունը,խնդիրները, վերակարգերի 

տեսակները, ՊՊԾ ժամանակ 

օգտագործվող միջոցները: 

2.ՊՊԾ վերակարգերի  

հրահանգավորումը,  

3. ՊՊԾ վերակարգերի 

պարտականությունները: 

Թեմայի ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

Ընթացիկ գնահատում`ակտիվություն 

հետադարձ կապ 



4. ՊՊԾ իրականացնելու կարգը, 5. ՊՊԾ 

առանձնահատկությունները 

արտակարգ իրավիճակներում 

 

9-րդ շաբաթ 

Թեմա 3 

Հասարակական կարգի 

պահպանության 

վերակարգերի 

գործողությունների 

մարտավարությունը 

2 ժամ սեմինար 

Տեսակը` սեմինար 

Նպատակը`ստուգել սովորողների 

տեսական գիտելիքները 

հասարակական կարգի պահպանության 

վերակարգերի գործողությունների և 

մարտավարության վերաբերյալ: 

Պարզաբանել անհասկանալի հարցերը: 

Քննարկվող հարցերը 1-4 ուսումնական 

հարցերը 

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 

(գնահատման չափանիշները և 

չափորոշիչները համաձայն 

ներկայացված օրինակելի ձևի) 

10-րդ շաբաթ 

 

Թեմա 3 

Հասարակական կարգի 

պահպանության 

վերակարգերի 

գործողությունների 

մարտավարությունը 

2 ժամ գործնական 

պարապմունք 

Տեսակը` գործնական 

Նպատակը`սովորողների մոտ 

զարգացնել և ամրապնդել տարբեր 

իրավիճակներում արագ 

կողմնորոշվելու ունակությունները 

ծառայողական խնդիրները անթերի 

կատարելու համար: 

Քննարկվող հարցերը` 

Պարեկապահակետային ծառայության 

վերակարգերի պարտականությունները: 

Վերակարգերի գործողությունները 

հանցագործությունների և 

պատահարների դեպքում: 

Պարեկապահակետային ծառայության 

առանձնահատկությունները 

արտակարգ իրավիճակներում 

 

 ՊՊԾ վերակարգերի 

գործողությունները 

հանցագործությունների, 

պատահարների և 

արտակարգ իրավիճակների 

դեպքում 

ՊՊԾ վերակարգերի ծառայության 

իմացություն, գործնականում 

գիտելիքները կիրառելու 

կարողություն 

11-րդ շաբաթ 

Թեմա 4 

ՀՀ ոստիկանության 

ծառայողների կողմից 

ֆիզիկական ուժի և 

հատուկ միջոցների 

կիրառման կարգը 

2 ժամ դասախոսություն 

Տեսակը` դասախոսություն 

Նպատակը`ներկայացնել 

ոստիկանության ծառայողների կողմից 

ֆիզիկական ուժի և հատուկ միջոցների 

կիրառման կարգը և 

առնձնահատկությունները 

Քննարկվող հարցերը` 

Թեմայի ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

Ընթացիկ գնահատում`ակտիվություն 

հետադարձ կապ 



1.Ոստիկանության ծառայողների 

կողմից ֆիզիկական ուժի և հատուկ 

միջոցների գործադրման պայմանները 

2. Ոստիկանության ծառայողների 

կողմից հատուկ միջոցների 

գործադրման իրավական հիմքերը 

3. Հատուկ միջոցների հետ վարվելու 

անվտանգության պահանջները, 

պահպանումը և պիտանելիության 

ստուգումը 

12-րդ շաբաթ 

Թեմա 4 

ՀՀ ոստիկանության 

ծառայողների կողմից 

ֆիզիկական ուժի և 

հատուկ միջոցների 

կիրառման կարգը 

2 ժամ սեմինար 

Տեսակը` սեմինար 

Նպատակը` Հարցեր 1-3 - անցկացվում է 

սեմինար պարապմունք (սեմինարը 

կարող է անցկացվել խմբային 

քննարկման միջոցով): 

Քննարկվող հարցերը`քննարկվում են  1-

3 հարցերը 

Ստուգվում են ընթացիկ 

առաջադրանքները, 

կազմակերպվում են 

թեմատիկ 

ցուցադրություններ: 

Ուսումնական հարցերի 

իմացություն, վերլուծողական 

կարողություն, հիմնավորող 

օրինակների ներկայացում  

13-րդ շաբաթ 

14-րդ շաբաթ 

 

Թեմա 4 

ՀՀ ոստիկանության 

ծառայողների կողմից 

ֆիզիկական ուժի և 

հատուկ միջոցների 

կիրառման կարգը 

4 ժամ գործնական 

Տեսակը`գործնական 

Նպատակը` ֆիզիկական ուժի և հատուկ 

միջոցների կիրառման 

կարողությունների ձևավորում 

Քննարկվող հարցեր` հարցեր 1, 3 

Հատուկ միջոցները 

կիրառելու կարողություն, 

անվտանգության կանոնների 

պահպանում 

Թեմատիկ ցուցադրություններ, 

հատուկ միջոցների կիրառման 

գործնական ուսուցում 

15-րդ շաբաթ 

Թեմա 5 

Ոստիկանության 

ծառայողների կողմից 

գործադրվող և 

օգտագործվող հատուկ 

միջոցները 

2 ժամ դասախոսություն 

Տեսակը`դասախոսություն 

Նպատակը`ներկայացնել 

ոստիկանության սպառազինության մեջ 

ընդգրկված հատուկ միջոցները և դրանց 

տեսակները 

Քննարկվող հարցերը`1.Հատուկ 

միջոցների տեսակները և դրանց 

հատկացման կարգը 

2. Անհատական պաշտպանական 

միջոցների գործադրման 

առանձնահատկությունները 

3. Ակտիվ պաշտպանության միջոցների 

գործադրման 

Թեմայի ուսումնական 

հարցերի ներկայացում 

Ընթացիկ գնահատում`ակտիվություն 

հետադարձ կապ 



 

առանձնահատկությունները 

4. Հատուկ միջոցառումների 

իրականացման միջոցների գործադրման 

առանձնահատկությունները 

16-րդ շաբաթ 

Թեմա 5 

Ոստիկանության 

ծառայողների կողմից 

գործադրվող և 

օգտագործվող հատուկ 

միջոցները 

2 ժամ սեմինար 

Տեսակը`սեմինար 

Նպատակը` անհասկանալի հարցերի 

պարզաբանում, սովորողների 

գիտելիքների ստուգում 

Քննարկվող հարցեր` 1.Հատուկ 

միջոցների տեսակները և դրանց 

հատկացման կարգը 

2. Անհատական պաշտպանական 

միջոցների գործադրման 

առանձնահատկությունները 

3. Ակտիվ պաշտպանության միջոցների 

գործադրման 

առանձնահատկությունները 

4. Հատուկ միջոցառումների 

իրականացման միջոցների 

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  

 

17-րդ շաբաթ 

18-րդ շաբաթ 

 

Թեմա 5 

Ոստիկանության 

ծառայողների կողմից 

գործադրվող և 

օգտագործվող հատուկ 

միջոցները 

 4 ժամ գործնական 

Տեսակը`գործնական 

Նպատակը` ֆիզիկական ուժի և հատուկ 

միջոցների կիրառման 

կարողությունների ձևավորում 

Քննարկվող հարցերը` Հարցեր 2-4 

անցկացվում է գործնական 

պարապմունք, ցուցադրվում են հատուկ 

միջոցները, բացատրվում է դրանց 

օգտագործման 

առանձնահատկությունները  

Թեմատիկ 

ցուցադրություններ, Հատուկ 

միջոցները կիրառելու 

կարողություն, 

անվտանգության կանոնների 

պահպանում  

հատուկ միջոցների կիրառման, 

պայմանները, կարողությունները 


