
 «Հանրային առողջություն և առողջապահության կազմակերպում» մասնագիտությամբ 
ասպիրանտուրայի ընդունելության քննական հարցաշար 

 

1. Հանրային առողջությունը և առողջապահությունը որպես գիտություն և դասավանդման առարկա: 
2. Հանրային առողջությունը և առողջապահության ուսումնասիրման հիմնական մեթոդները: 
3. Վիճակագրական հոտազոտության հիմնական փուլերը և նրանց բովանդակությունը: 
4. Վիճակագրական աղյուսակներ, նրանց տեսակները: 
5. Վիճակագրական հետազոտության ծրագիրը և պլանը: 
6. Վիճակագրական հետազոտության արդյունքների գրաֆիկական պատկերումը: 
7. Վիճակագրական հետազոտություն: 
8. Ցուցանիշների ստանդարտացումը, նրա վիճակագրական նշանակությունը: 
9. Վիճակագրությունը որպես հասարակական գիտություն: Նրա դերը առողջապահության 

համակարգում: 
10. Սանիտարական վիճակագրություն, նրա նշանակությունը բնակչության առողջական վիճակի և 

առողջապահական հիմնարկների գործունեության գնահատման գործում: 
11. Հարաբերական մեծությունները վիճակագրության մեջ, նրանց նշանակությունը և կիրառումը: 
12. Մեծ թվերի օրենքը: Նրա էությունը և կիրառական նշանակությունը: 
13. Համատարած և ընտրովի վիճակագրական հետազոտություններ, ընտրովի հետազոտությանը 

ներկայացվող պահանջները: 
14. Միջին թվաբանական, ստացման եղանակները և նրանց համեմատական գնահատականը: 
15. Հետազոտության արդյունքների հավաստիության գնահատումը: 
16. Միջին թվաբանականի և ցուցանիշների միջին սխալի ստացումը և նշանակությունը: 
17. Դինամիկ շարք, նրա վերլուծության մեթոդիկան: 
18. Վարիացիոն ծարք, նրա տարրերը, հմբավորված վարիացիոն ծարքի կազմումը: 
19. Կորելացիոն վերլուծություն:Կորելացիայի գործակցի ստացման եղանակները: 
20. Վիճակագրական հետազոտության երրորդ փուլի բովանդակությունը: 
21. Բնակչության առողջության ցուցանիշները, նրանց ուսումնասիրման, վերլուծության և 

գնահատման մեթոդները: 
22. Տարբերության հավաստիության վիճակագրական գնահատումը: 
23. Միջին քառակուսային շեղում և վարիացիայի գործակից, նրանց հաշվումը և նշանակությունը: 
24. Հիվանդությունների միջազգային դասակարգումը և նրա նշանակությունը: 
25. Հիվանդացության ուսումնասիրման աղբյուրներն ու մեթոդները: 
26. Ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հիվանդուցություններ: 
27. Հոսպիտալացված (ստացիոնարային) հիվանդացություն, նրա նշանակությունը: 
28. Ժամանակավոր անաշխատունակությամբ ուղեկցվող հիվանդացության, ցուցանիշների 

հաշվման և վերլուծության մեթոդները: 
29. Ժամանակավոր անաշխատունակության տեսակները:Անաշխատունակության թերթիկ տալու 

կարգը նրանցից յուրաքանչյուրի դեպքում: 
30. Անաշխատունակության թերթիկ, նրա նշանակությունը և լրացման կարգը: 



31. Ժամանակավոր անաշխատունակության բժշկական փորձաքննության կազմակերպումը 
պոլիկլինիկական պայմաններում: 

32. Ժողովրդագրությունը որպես գիտություն: Նրա բժշկա-սոցիալական ասպեկտները: 
33. Մարդահամարը և նրա նշանակությունը  առողջապահության համակարգում: 
34. Ժողովրդագրական ցուցանիշներ, նրանց հաշվման և վերլուծության մեթոդիկան: 
35. Բնակչության բնական շարժման ցուցանիշների ժամանակակից մակարդակները ՀՀ-ում և դրանց 

վրա ազդող գործոնները: 
36. Մահվան բժշկական վկայագիր, լրացման կարգը և նշանակությունը: 
37. Բնակչության ստատիկա: ՀՀ  բնակչությունը: 
38. Բնակչության առողջության սոցիալական և կենսաբանական օրինաչափությունները: 
39. Բնակչության մեխանիկական շարժում: Առողջապահության մարմինների 

պարտականությունները: 
40. Միգրացիոն գործընթացների տեսակները և բնույթը ՀՀ-ում: 
41. Բնակչության վերարտադրություն, ցուցանիշները և հիմնական պրոբլեմները: 
42. Ծնելիություն և պտղաբերություն, ցուցանիշների հաշվումը և նրանց վրա ազդող գործոնները: 
43. Բնակչության ծերացումը, նրա պատճառները, սոցիալական և առողջապահական հետևանքները: 
44. Ընդհանուր մահացություն, նրա տարիքա-սեռային օրինաչափությունները: 
45. Աբորտը որպես սոցիալ-բժշկական հիմնախնդիր: 
46. Մանկական մահացություն, ցուցանիշների հաշվման և գնահատման մեթոդիկան: Մանկական 

մահացության պատճառները: 
47. Նորածնային և պերիանատալ մահացություն, ցուցանիշների հաշվում: 
48. Չարորակ նորագոյացությունները որպես սոցիալ-բժշկական հիմնախնդիր: 
49. Գիտա-տեխնիկական գործընթացը և բնակչության առողջության մեջ տեղի ունեցած 

փոփոխությունները: 
50. Ծխախոտամոլությունը, ալկոհոլամոլությունը և թմրամոլությունը որպես սոցիալ-բժշկական 

հիմնախնդիր: 
51. Արյան շրջանառության համակարգի հիվանդությունները որպես սոցիալ-բժշկական 

հիմնախնդիր: 
52. Նյարդա-հոգեկան հիվանդությունները որպես սոցիալ-բժշկական հիմնախնդիր: 
53. Տրավմատիզմը որպես սոցիալ-բժշկական հիմնախնդիր: 
54. Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման համակարգը ՀՀ-ում: 
55. Գյուղական բնակչության բժշկական օգնության կազմակերպումը հանրապետության վարչական 

տարածքային բաժանման նոր պայմաններում:Գյուղական բժշկական տեղամաս: 
56. Մարզային և տարածաշրջանային հիվանդանոցներ: Նրանց դերը գյուղական բնակչության 

բժշկական օգնության կազմակերպման հարցում: 
57. Մոր և մանկան առողջության պահպանումը ՀՀ-ում: 
58. Հանրապետական հիվանդանոց, նրա կառուցվածքը, ֆունկցիաները, դերը գյուղական 

բնակչության բժշկական օգնության կազմակերպման գործում: 
59. Ծննդօգնության կազմակերպումը  ՀՀ-ում: 
60. Մանկական պոլիկլինիկա, կառուցվածքը, աշխատանքի կազմակերպումը: 
61. Քաղաքային պոլիկլինիկա, նրա աշխատանքի կազմակերպումը: 



62. Կանանց կոնսուլտացիա, աշխատանքի մեթոդները և բովանդակությունը: 
63. Դիսպանսերային մեթոդի էությունը և նրա կիրառումը բուժ.պրոֆ. հիմնարկներում: Դիսպանսերի 

հիմնական տեսակները: 
64. Մայրության և մանկության պահպանման գործի կազմակերպումը գյուղական վայրերում: 
65. Առողջապահության բարեփոխումների ու զարգացման հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում: 
66. Պետական առողջապահական գործակալություն: 
67. Պետական առողջապահական գործակալության հիմնական ֆունկցիաները ու խնդիրները ներկա 

ժամանակաշրջանում: 
68. Առողջապահության նախարարություն, նրա կառուցվածքը և ֆունկցիաները: 
69. “Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին”  ՀՀ  օրենքը: 
70. Առողջապահության համակարգի օպտիմալացման ծրագիրը, նրա նախադրյալներն ու 

արդյունքները: 
71. Առողջապահության կառավարման հիմունքները: 
72. Կառավարման հիմնական ֆունկցիաները և մեթոդները: 
73. Կառավարման ավտոմատացված համակարգեր: 
74. Առողջապահության ֆինանսավորման համակարգերը տարբեր երկրներում: 
75. Առողջապահության պետական նպատակային ծրագրերը ՀՀ-ում: 
76.  Ֆինանսավորման հիմնական աղբյուները ՀՀ-ում: 
77. Առողջապահության մասնավոր սեփականատիրական կամ վճարովի համակարգեր: 
78. Առողջապահության պետական համակարգ: 
79. Պետական պարտադիր բժշկական ապահովագրություն, նրա ներդրման հնարավորությունները 

ՀՀ-ում: 
80. Ընտանեկան բժշկություն, նրա ներդրման իմաստն ու նշանակությունը: 
81. Ինֆեկցիոն հիվանդություններ, տուբերկուլյոզը և ՁԻԱՀ-ը որպես սոցիալ-հիգիենիկ 

առաջնակարգ հիմնախնդիրներ: 
82. Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, նրա ղեկավար մարմինները և 

հիմնական ֆունկցիաները: 
83. ԱՀԿ տարածաշրջանային կենտրոնները և ֆինանսավորման աղբյուրները: 
84. Առողջ ապրելակերպ, նրա նշանակությունը բնակչության առողջության պահպանման ու 

ամրապնդման հարցում: 
85. Առողջ ապրելակերպի քարոզչության կազմակերպումը պոլիկլինիկական պայմանները: 
86.  Առողջապահության համակարգերը արտասահմանյան երկրներում: 
87. Սոցիալական ապահովագրության և սոցիալական ապահովության հիմունքները: 
88. “Բնակչության կենսաթոշակային ապահովության մասին” ՀՀ օրենքը: 
89. Աշխատունակության բժշկական փորձաքննություն: Ժամանակավոր ու կայուն 

անաշխատունակություն: 
90. ԲՍՓՀ, նրա կառուցվածքը, ֆունկցիաները: 
91. Սոցիալական ապահովություն, նրա ֆունկցիաները: 
92. Տուբերկուլյոզը որպես սոցիալ-բժշկական հիմնախնդիր: 
93. Հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայության կազմակերպումը ՀՀ-ում: 
94. Հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայության կառուցվածքային փոփոխությունները ՀՀ-ում: 



95. Պետական հիգիենիկ  հակահամաճարակային հսկողության կենտրոնական և տարածքային 
մարմինները: 

96. Հիգիենիկ հակահամաճարակային ծառայության ղեկավար մարմինները ՀՀ-ում: Սանիտարական 
օրենսդրություն: 

97. Առողջապահության ղեկավար մարմինների կառուցվածքը: 
98. Կառավարման ցիկլը, ոճը և մակարդակները: 
99. Հաշվողական միջոցների կիրառումը առողջապահության կառավարման համակարգում: 

Համակարգչային և իրավիճակային վերլուծություն: 
100. Առողջապահության էկոնոմիկական էֆեկտիվությունը: 

 
 
 


