


 

 

 

  

ºðºì²ÜÆ äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²Ü 
ÎÆð²è²Î²Ü Ðà¶º´²ÜàôÂÚ²Ü  

ÎºÜîðàÜ 

 

 

ºäÐ ÎÆð²è²Î²Ü Ðà¶º´²ÜàôÂÚ²Ü 
ÎºÜîðàÜÆ 3-²ØÚ²ÎÆÜ ÜìÆðì²Ì 

 
§Ðà¶º´²Ü²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÆ 

Î²¼Ø²ÎºðäàôØÀ Ð²Ú²êî²ÜàôØ¦ 
 

Ð²Ø²ÄàÔàìÆ ÜÚàôÂºð 
 

 
  

 

 

 

 

26 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ, 2011Ã 
 

 

 





3 
 

´àì²Ü¸²ÎàôÂÚàôÜ 
 

ՆԱԽԱԲԱՆ  ..................................................................................................................5 
 

..................................................................................................................6 
 

 
ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ 

Գևորգյան Դ.  Երևանի Պետական Համալսարանի Կիրառական 

հոգեբանության կենտրոն. անցյալը, ներկան, ապագան............Φ..7 
Աղաբեկյան Լ. Հոգեբանական ծառայության գործունեության 

առանձնահատկությունները դպրոցում («Երևանի «Անանիա 

Շիրակացու անվան ճեմարան» կրթահամալիրի» 

օրինակով).............................................................................................12 
Սարգսյան Վ. 
Մեհրաբյան Մ. 

Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպման հիմ-

նախնդիրները որակի կառավարման և  կոմպետենցիաների 

զարգացման հայեցակարգի համատեքստում...............................16 
Ալեքսանյան Ա.  Հոգեբանական աշխատանքը հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունում.....................................................................................20 
Առաքելյան Մ. 
Վարդանյան Ա 

Հոգեբանական լաբորատորիայի գործունեությունը 

դպրոցում..............................................................................................24 
Պողոսյան Գ.  Դպրոցի հոգեբանի գործունեության 

յուրահատկություններ.......................................................................28 
ՀարությունյանԿ.  Ավազի հետ աշխատանքը՝ որպես հոգեթերապևտիկ 

ուղղություն..........................................................................................32 
Ղազարյան Ի.  Անհատական հոգեթերապիայի դերը հոգեբանների մաս-

նագիտական պատրաստման գործում......................................... 35 
Սարգսյան Լ.  Հոգեբանական ծառայությունը քրեակատարողական 

հիմնարկում.........................................................................................39 
Վարդանյան Ա. Մասնագիտական նույնականացման, մասնագիտացման և 

էթիկայի հիմնահարցերը հոգեբանական խորհրդատվության  

մեջ և հոգեթերապիայում...................................................................43 
Սարգսյան Դ. Ֆիզիկական անկարողությամբ անձանց հետ հոգեբանական 

աշխատանքի յուրահատկությունները...........................................45 
  Ղազարյան Ի.  Ինքնավերլուծության և ինքնաներկայացման հմտությունների 

զարգացման թրեյնինգների գործառնության առանձնահատ-

կությունները....................................................................................48 
Բաբախանյան- 
Ղամբարյան Ա. 
Սուքիասյան Ս. 
Թադևոսյան Մ. 

Տագնապ և հետվնասվածքային սթրեսային 

Խանգարում..........................................................................................51 

  



4 
 

Նալբանդյան Կ.  Հոգեբանական ինտերվենցիան պաթոհոգեբանության 

մեջ..........................................................................................................53 
Աբրահամյան-  
Թովմասյան Ն. 

Հաջողության ձեռքբերմանն ուղղված հոգեբանական  

նորագույն մոտեցումների կիրառման որոշ  

առանձնահատկություններ (անհատական և խմբային 

աշխատանքներում.............................................................................59 
Զաքարյան Մ. Հոգեբանական աշխատանքը արյան տարբեր 

հիվանդություններ ունեցող երեխաների և նրանց 

ծնողների հետ......................................................................................63 
ԿարախանյանԱ.  Մասնագետների վերապատրաստումը 

նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորման ուղղությամբ.................66 
Խանամիրյան Ի.  Սուպերվիզիոն խմբերի առանձնահատկությունը 

մանկական հոգեթերապիայի ներքո...............................................70 
Սարգսյան Ս. Մասնագետների վերապատրաստումը 

արտ-թերապիայի ուղղությամբ........................................................76 
Գևորգյան Դ. Հոգեբանական ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպությունների համագործակցության հնարավոր 

ուղղություններ (վերջաբանի փոխարեն)........................................80 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1.  Համաժողովի ծրագիր.........................................................................83 

 

Մասնակից կազմակերպությունների ցանկ...................................86 
 
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. 
 



5 
 

ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Այսօր Հայաստանում գործնական հոգեբանությունը վերելք է 

ապրում, և չնայած հասարակությունում հոգեբանական ծառայութ-

յունների դեռևս ոչ լիարժեք ամրապնդված դերին` այնուամենայնիվ 

հոգեբանական այս կամ այն ծառայություններ մատուցող կազմակեր-

պությունները զգալի թիվ են կազմում: Սակայն, միևնույն ժամանակ 

լուրջ բացթողում է այն, որ ոլորտում ակտիվորեն գործող կազմակեր-

պություններն ու անհատները բավարար չափով ծանոթ չեն միմյանց 

գործունեության հետ: Այնինչ Հայաստանի հոգեբանական դաշտը մեծ 

չէ, իսկ խնդիրներն ու թերացումները բոլորի մոտ գրեթե նույնն են: 

Հետևաբար, «Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպումը 
Հայաստանում» խորագրով համաժողովի գլխավոր նպատակը կայա-

նում էր նրանում, որպեսզի հոգեբանական բազմապիսի ծառա-

յություններ մատուցող կազմակերպություններն ու անհատները 

հնարավորություն ունենան ծանոթանալու միմյանց աշխատանքին, 

ինչպես նաև ներկայացնեն իրենց ծավալած գործունեությունը գոր-

ծընկերներին՝ համագործակցային հեռանկարներ նախանշելու հա-

մար: Այդ պատճառով, որոշվեց համաժողովի շրջանակներում «մեկ 

տանիքի տակ» հավաքել տարբեր ասպարեզներում աշխատող 

հոգեբաններին և հնարավորություն ընձեռել բոլորին ներկայացնելու 

իրենց գործունեությունը: 

Համաժողովը տեղի ունեցավ 2011թ. դեկտեմբերի 26-ին, 

Երևանի Պետական Համալսարանի Իսկուհի Տեր-Ողորմյաճյաևի 

անվան դահլիճում, տևեց մեկ աշխատանքային օր և ընթացավ 

զեկուցումների և պաստառների ցուցադրման ձևաչափով: Համա-

ժողովում ներկայացվեցին 17 զեկուցումներ, 5 կազմակերպություն 

ներկայացրեցին պաստառներ: Ընդհանուր առմամբ Համաժողովի 

աշխատանքներին մասնակցեցին 35 կազմակերպությունների ներկա-

յացուցիչներ, ինչպես նաև տարբեր բուհերի ուսանողներ և այլ 

հետաքրքրված անձիք (Համաժողովի ծրագիրը և մասնակիցների 

ցուցակը տե՛ս Հավելվածներ 1 և 2.-ում): Համաժողովի վերջում 

քննարկվեցին հնարավոր համագործակցության ուղղությունները և 

առաջիկա քայլերը: 
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«ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ  ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» 

ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ 

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ 
 

Հարգելի համաժողովի մասնակիցներ, 

Երեք տարի առաջ Երևանի Պետական Համալսարանում ստեղծ-

ված Կիրառական հոգեբանության կենտրոնը հանդես է եկել շատ կարևոր 

մի նախաձեռնությամբ` կազմակերպելով «Հոգեբանական ծառայու-

թյունների կազմակերպումը Հայաստանում» խորագիրը կրող համա-

ժողովը: Համաժողովը առնչվում է մեր իրականության համար շատ կա-

րևոր խնդրին: Հայաստանում դեռևս չի ձևավորվել հոգեբանական 

ծառայություններից օգտվելու մշակույթ ու այս ուղղությամբ պետք է 

լրջագույն աշխատանք տանել: Վերջին տարիների ընթացքում այս 

ոլորտում զգացվում է զգալի առաջընթաց, բայց, այնուամենայնիվ, դեռևս 

շատ խնդիրներ կան լուծելու: 

Համաժողովը նվիրված է ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտ-

րոնի 3-ամյակին և իրականացվում է ոլորտի տարբեր կազմակերպու-

թյունների ներկայացուցիչների լայն մասնակցությամբ: Անցած տարիները 

Կենտրոնի համար կայացման ժամանակահատված էր և այսօր այն 

աշխատանքներ է իրականացնում մի շարք կարևոր ուղղություններով, 

որոնցից կցանկանայի առանձնացնել հոգեբանական տարբեր խնդիրներ 

և դժվարություններ ունեցող մարդկանց համար հոգեբանական անհա-

տական և խմբային աջակցության իրականացումը: Ցավոք, այսօրվա երի-

տասարդների առօրյան հոգեբանական տեսանկյունից երբեմն բավա-

կանին լարված է անցնում, տարբեր սթրեսների պատճառով նրանք ունե-

նում են խնդիրներ: Կարծում եմ` Կենտրոնի գործունեությունը պետք է 

նպաստի, որ համալսարանի ուսանողները ավելի անկաշկանդ լինեն և 

դիմեն հոգեբանական ծառայություններին: 

Շնորհավորելով այս նախաձեռնության առթիվ` համաժողովի 

մասնակիցներին մաղթում եմ արդյունավետ աշխատանք: 

 

Ռուբեն Մարկոսյան 

 

ԵՊՀ ուսանողների, շրջանավարտների և 

հասարակայնության հետ կապերի գծով 

պրոռեկտոր 
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ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ. ԱՆՑՅԱԼԸ, ՆԵՐԿԱՆ, ԱՊԱԳԱՆ 

 
Գևորգյան Դ.  

Ք. Երևան, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն  

 

ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի գաղափարը 

շրջանառվում էր դեռևս 2000-ականների սկզբում, սակայն հիմնա-

դրման որոշումն իրագործվեց 2007 թվականի հոկտեմբերին, երբ 

կտրվեց համալսարանի ղեկավարության կողմից Կենտրոնին հատ-

կացված և վերաձևավորված տարածքի կարմիր ժապավենը: Սակայն 

մեզ ևս մեկ տարի պետք եկավ, որպեսզի իրականացվեն բոլոր 

անհրաժեշտ մեկնարկային գործողությունները և Կենտրոնն արդեն 

դե ֆակտո բացի իր դռները հասարակության առջև: Ուստի, 

Կենտրոնը գործում է 2008թ. հոկտեմբերից, և մեր գործունեության 

հիմնական ուղղությունները դարձան հետևյալ 4-ը`  

1. Գործնական հոգեբանների պրոֆեսիոնալ պատրաստման 

խթանումը` նրանց և հարակից մասնագետների համար 

մասնագիտական դասընթացների (թրեյնինգների) կազմա-

կերպման միջոցով: 

2. Հոգեբանական տարբեր խնդիրներ և դժվարություններ 

ունեցող մարդկանց համար հոգեբանական անհատական և 

խմբային աջակցության իրականացումը: 

3. Գործնական աշխատանքի փորձ ունեցող մասնագետների 

համար սուպերվիզիոն աշխատանքների կազմակերպումը: 

4. Գործնական հոգեբանության տարբեր ոլորտներում տարա-

բնույթ գիտահետազոտական աշխատանքների իրագործումը: 

Նպատակները մեծ էին և հավակնոտ, մանավանդ եթե հաշվի 

առնենք այն, որ Կենտրոնի բացման պահին, երբ սկսեցինք ծավալել 

մեր գործունեության առաջին քայլերը, կենտրոնում աշխատում էին 

անհատական խորհրդատվություն և թրեյնինգներ վարող ընդամենը 3 

մասնագետ: Ի ուրախություն մեզ, տարեց տարի կենտրոնի 

առաջարկած ծառայություններն ընդլայնվեցին և ավելի բազմակողմ 

դարձան,  համալրվեց նաև մեր աշխատակիցների և գործընկերների 

թիվը: Այսօր հպարտությամբ կարող ենք ասել, որ մեր կենտրոնում 

ունենք անհատական խորհրդատվություն վարող 7 մասնագետ և 9 
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խմբավար, որոնց կողմից կազմակերպվում են  շուրջ 20 տեսակի 

թրեյնինգներ:  

Մասնագիտական դասընթացներ (թրեյնինգներ) 

Կենտրոնում իրականացվում են հոգեթերապևտիկ շուրջ 10  

ուղղությունների տեսական գիտելիքների և գործնական հմտու-

թյունների ձևավորման և զարգացման թրեյնինգային ծրագրեր, ինչ-

պես նաև անձնային աճի ու ինքակարգավորման մոտ 10 թրեյ-

նինգներ:  Թրեյնինգներն անց են կացվում 6-12 հոգուց բաղկացած 

խմբերով և ունեն շեշտադրված կիրառական ուղղվածություն:  

Եթե խոսենք թվերով, ապա պետք է փաստենք, որ 3 տարիների 

ընթացքում գրանցվել է թրեյնինգների նկատմամբ հետաքրքրության 

զգալի աճ: Այսպես,  եթե 2009թվականին Կենտրոնի խմբային 

թրեյնինգներից օգտվել են 279 մասնակից (27 խումբ),  իսկ 2010-ին՝ 

317 (31 խումբ), ապա 2011թվականին թրեյնինգներին մասնակիցների 

թիվը հասել է 448-ի (49 խումբ): Ընդ որում, չափազանց ուրախացնող է 

այն փաստը, որ 2011-ին էականորեն մեծացել է ոչ համալսարա-

նական մասնակիցների տոկոսը (համեմատ 2009-ի այն կրկնա-

պատկվել է), ինչը խոսում է հոգեբանական շուկայում Կենտրոնի 

գործունեության նկատմամբ հետաքրքրվածության աճի մասին: 

Հոգեբանական աջակցություն 

Կենտրոնում իրականացվում են տարբեր հոգեթերապևտիկ 

ուղղությունների շրջանակներում անհատական աշխատանքներ` 

տարիքային տարբեր կատեգորիաների այցելուների հետ: Մասնա-

վորապես, Կենտրոնի  աշխատողների հիմնական թերապևտիկ ուղ-

ղություններն են` հումանիստական հոգեթերապիան, կոգնիտիվ 

թերապիան, հոգեդինամիկ հոգեթերապիան, մանկական հոգե-

թերապիան, հեքիաթաթերապիան և արտ-թերապիան: Կենտրոնն 

ունի մանկական հոգեթերապիայի համար նախատեսված խաղա-

սենյակ, որտեղ իրականացվում են հոգեթերապևտիկ և զարգացնող 

աշխատանքներ տարբեր տարիքի երեխաների հետ:  

Կենտրոնի հոգեթերապևտիկ ծառայություններից օգտվող 

մարդկանց թիվն էլ է էականորեն աճել: Այսպես, 2009թվականին 

Կենտրոն հոգեբանական աջակցության համար դիմել են 25 

այցելուներ, իսկ 2011-ին այդ թիվը համարյա եռապատկվել է: Ընդ 

որում, դարձյալ էականորեն ավելացել են այսպես կոչված «դրսից» 
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այցելուները. ներկայում նրանք կազմում են ընդհանուր թվի շուրջ 50 

տոկոսը: 

Սուպերվիզիա 

Կենտրոնն իրականացնում է նաև սուպերվիզիոն աշխա-
տանքներ նորավարտ ուսանողների, մասնագիտական գործունեու-

թյուն սկսող հոգեբանների և  փորձ ունեցող մասնագետների համար՝ 

ինչպես անհատական, այնպես էլ` խմբային ձևաչափով: 

Այս տարի հաջողությամբ մեկնարկեց մանկական հոգեթերա-

պևտների սուպերվիզիոն խումբը, ինչպես նաև ներկայում հավա-

քագրվում է մեծահասակների հետ աշխատող հոգեթերապևտների 

խումբը: 

Կենտրոնի կարևոր ձեռքբերումներից է մշտական սուպեր-

վիզիոն խմբի աշխատանքը, որն արդեն գործում է շուրջ 2 տարի և 

կազմված է կենտրոնում աշխատող հոգեթերապևտներից: Խումբը 

գործում է բալինտյան սկզբունքով և չափազանց կարևոր ֆունկցիա է 

կատարում մասնագետների պրոֆեսիոնալ աճի գործում: 

Համագործակցություն 

Անցած 3 տարիների ընթացքում Կենտրոնը ունեցել է նաև 

տարբեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության հնարա-

վորություն՝ մատուցելով նրանց խորհրդատվական, սուպերվիզիոն և 

թրեյնինգային ծառայություններ: 

Մասնավորապես, ծառայութուն ենք մատուցել Վորլդ Վիժն 

կազմակերպությանը, ՎիվաՍել/ՄՏՍ-ին, ԿՌԿ-ին, Անանիա Շիրա-

կացու անվան ճեմարան կրթահամալիրի հոգեբանական ծառա-

յությանը, ինչպես նաև Տրանզակտ վերլուծության հայկական ասո-

ցիացիայի հետ համատեղ կազմակերպել ենք միջազգային սերտի-

ֆիկացիա ունեցող տրանզակտ անալիտիկի այցը Կենտրոն, որը 

կրում է շարունակական բնույթ և 2012-ի հունվարին ծրագրված է նոր 

թրեյնինգ: Ակտիվացրել և դեռևս ակտիվացնում ենք մեր համա-

գործակցային կապերը գործող տարբեր կենտրոնների հետ: 

Մեր աշխատակազմը 

Ներկայում Կենտրոնի աշխատակազմը բաղկացած է 13 հոգուց, 

որոնցից 5-ը համատեղում են հոգեթերապևտիկ և թրեյնինգային 

աշխատանքները, 4-ը իրականացնում են միայն թրեյնինգներ, 2-ը 
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աշխատում են որպես հոգեթերապևտներ: Կենտորնն ունի 2 լա-

բորանտ և հաշվապահ:  

Կենտրոնի աշխատակազմը պարբերաբար մասնակցում է 

մասնագիտական վերապատրաստումների ինչպես Հայաստանում, 

այնպես էլ` արտերկրում: Մասնավորապես, 2011թ.-ի ընթացքում մեր 

մասնագետները անցել են տարբեր դասընթացներ և ստաժա-

վորումներ` Ռուսաստանում, Վրաստանում, Մեծ Բրիտանիայում, 

Գերմանիայում: 

Բացի այդ, հանդիսանալով համալսարանական կառույց, Կե-

նտրոնը նաև փորձում է իր լուման ունենալ ուսումն ավարտող և 

նորավարտ ուսանողների մասնագիտական ստաժավորման և զբաղ-

վածության ապահովման հարցում: Այսպես, այսօրվա դրությամբ 

կենտրոնում սուպերվիզիայով պրակտիկա է անցնում մեկ ուսանող, 3 

նորավարտ մասնագետներ կենտրոնում իրականացնում են անհա-

տական թերապիաներ, իսկ մեկ շրջանավարտ համալրել է կենտրոնի 

հիմնական աշխատակազմը: 

Հեռանկարներ 

Կենտրոնի զարգացման գերակայող ոլորտներն են՝ 

 Հոգեթերապևտիկ ժամանակակից ուղղությունների մասնա-

գետների ներգրավվումը և աշխատողների մասնագիտական 

վերապատրաստումները  

 Արտերկրում և Հայաստանում գործող հոգեբանական կեն-

տրոնների և պետական կառույցների  հետ համագործակցա-

յին դաշտի ակտիվացումը  

 Առաջարկվող ծառայությունների ընդլայնումը 

 Գիտագործնական հետազոտությունների իրականացումը 

 Գործնական հոգեբանությանը նվիրված հանդեսի/ամսագրի 

հիմնումը և տպագրությունը 

 Հայաստանում հոգեկան առողջության ոլորտում ծառա-

յությունների որակի  վերահսկմանը  և կանոնակարգմանն 

ուղղված միջոցառումների և առաջարկների մշակումը 

 Գործնական հոգեբանների մասնագիտական  վերապատ-

րաստման համակարգի մշակումը և ներդրումը 
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ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ ЕРЕВАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: ПРОШЛОЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 
 

Геворкян Д. 
 

В статье представлены основные направления деятельности 
Центра Прикладной Психологии ЕГУ, а так же предоставляемые услуги: 
тренинги, индивидуальная и групповая психологическая помощь, 
супервизия. Представлены результаты 3-х годичной работы Центра, а 
также сферы сотрудничества с разными организациями и перспективы 
развития. 

 
YEREVAN STATE UNIVERSITY CENTER OF APPLIED 

PSYCHOLOGY: PAST, PRESENT, FUTURE  
 

Gevorgyan D. 
 

The article represents the main activities of the YSU Center of 
Applied Psychology and the services it offers: trainings, psychological 
assistance (individual and group psychotherapy) and supervision. The results 
of the three-year work, possible collaboration with different organizations and 
the perspectives of the Center are discussed as well. 
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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԴՊՐՈՑՈՒՄ («ԵՐԵՎԱՆԻ 

«ԱՆԱՆԻԱ ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՃԵՄԱՐԱՆ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ» 

ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 
 

Աղաբեկյան Լ.  
Ք. Երևան, «Երևանի «Անանիա Շիրակացու 

 անվան ճեմարան» կրթահամալիրի»  
հոգեբանական կենտրոն 

 
Հոգեբանության նվաճումներն ու ձեռքբերումները, հոգեբանա-

կան գիտելիքները ազգային կրթության փորձի մեջ ներմուծելու առա-

ջատար միջոցներից մեկը դպրոցական հոգեբանական ծառայության 

կազմակերպումն է: Առաջին դպրոցական հոգեբանական ծառայու-

թյունները աշխարհի տարբեր երկրներում իրենց գործունեությունը 

սկսել են  դեռևս 1800-ական թվականներից [3]: Եթե սկզբնական 

շրջանում այն կենտրոնացած էր ինքնակրթության խնդիրների 

ուսումնասիրության վրա, ապա ավելի ուշ,  լայնորեն կիրառելով թես-

տավորման մեթոդը, իրականացնում էր երեխաների ընդունա-

կությունների բացահայտում, հատուկ ծրագրերով ուսուցման համար 

երեխաների ընտրություն, իսկ հետագայում` հոգեբանա-մանկավար-

ժական օգնության խմբերի միջոցով յուրաքանչյուր երեխայի 

հոգեբանական աջակցություն [4]: Այժմ դպրոցական հոգեբանական 

ծառայությունը ժամանակակից հոգեբանության կարևորագույն 

ոլորտներից մեկն է, դասվում է կրթական համակարգի հետ կապված 

ծառայությունների շարքին`  պայմաններ  ապահովելով երեխաների 
հոգեկան և անձնային զարգացման, հոգեբանական առողջության 
պահպանման համար [1,2]: Այն ներառում է հոգեկանխարգելիչ, 

հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկող (զարգացնող) և խորհրդատվական 

աշխատանքներ  աշակերտների, մանկավարժական անձնակազմի և 

ծնողների հետ:  
Հիմնվելով աշխարհի տարբեր երկրների հոգեբանական 

ծառայությունների փորձի վրա` «Երևանի «Անանիա Շիրակացու 

անվան ճեմարան» կրթահամալիրում» 1990 թվականի հոկտեմբերին 

իր գործունեությունը սկսեց հոգեբանական ծառայությունը: Ավելի 

քան 20 տարվա գործունեության ընթացքում հոգեբանական ծառա-

յությունը,  արձագանքելով միջազգային չափորոշիչներին, գիտական 
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հոգեբանական հայեցակարգերին, մեր հասարակությունում ազգային 

կրթության առջև դրված խնդիրներին, ենթարկվել է բազում 

փոփոխությունների: Այսօր կրթահամալիրում գործում է հոգեբա-

նական կենտրոն, որի հիմնական խնդիրն է նպաստավոր 

պայմաններ ստեղծել յուրաքանչյուր երեխայի լիարժեք հոգեկան և 
անձնային զարգացման համար: Կենտրոնի հոգեբանները առաջ-

նորդվում են երեխաների պաշտպանության ոլորտում գոյություն 

ունեցող «Երեխաների իրավունքների մասին», «Կրթության մասին» ՀՀ 

օրենքներով, կրթահամալիրի իրավական ակտերով, ինչպես նաև 

հոգեբանների մասնագիտական էթիկայի սկզբունքներով: Կենտրոնը 

իր ծառայությունները  մատուցում է  ոչ միայն ճեմարանականներին, 

այլև ցանկացած տարիքի բոլոր այն անձանց, ովքեր ունեն 

հոգեբանական առողջության պահպանման և ամրապնդման կարիք: 

Այն  ներառում է 3 հոգեբանական կառույցներ` կրտսեր, միջին և 

ավագ դպրոցների հոգեբանական ծառայություն, հոգեբանական 

լաբորատորիա, հոգեբանության ամբիոն:  
Հոգեբանության ամբիոնի գործունեության հիմնական նպա-

տակն է կրթության ոլորտում գործնական հոգեբանության գիտա-

մեթոդական հիմքերի ապահովումը, ինչը կնպաստի կրթահա-

մալիրում հոգեբանական գիտելիքների տարածմանը և կրթության 

ոլորտի մասնագետների գործունեության մեթոդական աջակցու-

թյանը:  

Հոգեբանական լաբորատորիայի գործունեության հիմնական 

նպատակն է ստեղծել բոլոր նպաստավոր պայմանները աշակերտ-

ների ընդունակությունների բացահայտման և պահպանման համար, 

աջակցել արտակարգ ընդունակություններով օժտված երեխաների 

զարգացմանն ու արդյունավետ կրթությանը:  

Հոգեբանական ծառայության գործունեության հիմնական 

նպատակն է նպաստել ուսումնական գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպմանը և օժանդակել աշակերտների համակողմանի ու 

ներդաշնակ  հոգեբանական զարգացմանը՝ դպրոցական միջավայ-

րում: Փորձելով նպաստել ուսումնական գործընթացի արդյունավետ 

կազմակերպմանը`  կրթահամալիրի հոգեբանական ծառայությունը, 

որի աշխատակազմում ընդգրկված են 12 հոգեբաններ, աշխատում է 

երեխաների, մանկավարժական անձնակազմի, ծնողների, ադմինիս-
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տրացիայի հետ: Ներկայումս ծառայությունն իրականացնում է 

հետևյալ աշխատանքները.  

1. Հոգեախտորոշում. աշակերտների անձնային առանձնահատ-

կությունների բացահայտում, խմբային փոխհարաբերու-

թյունների ախտորոշում, մանկավարժական անձնակազմի 

հոգեբանական ախտորոշում:  

2. Լուսավորչական աշխատանք. աշակերտներին անհրաժեշտ 

հոգեբանական գիտելիքների տրամադրում, աշխատակազմի 

հոգեբանական վերապատրաստում, երեխաների հոգե-

բանական առանձնահատկությունների վերաբերյալ ծնող-

ների իրազեկվածության բարձրացում և ծնողավարության 

հմտությունների ձևավորում: 

3. Հոգեշտկողական, զարգացնող աշխատանքներ. երեխաների 

անձի  զարգացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և 

իրականացում, տվյալ տարիքային զարգացման չափանիշ-

ներին երեխաների հոգեկան զարգացման համապատաս-

խանության  օժանդակում: 

4. Անհատական և խմբային հոգեբանական խորհրդատվություն. 

աշակերտների հետ` ուսումնական և անձնային հարցերի 

շուրջ,  աշխատակազմի հետ՝  ուսումնադաստիարակչական 

գործընթացում  ծագած խնդիրների վերաբերյալ, ծնողների 

հետ` աշակերտների ուսումնական գործունեության մեջ 

դրսևորվող խնդիրների շուրջ: 

5. Հոգեկանխարգելիչ աշխատանք. աշակերտների մոտ հոգե-

բանական ապահարմարման երևույթների վաղ բացահայ-

տում, ուսումնական գործընթացում ծագող դժվարութ-

յունների կանխարգելում, անձնակազմի և ծնողների համար 

աշակերտների ուսուցման և դաստիարակության վերաբերյալ 

հանձնարարականների մշակում: 

Այսպիսով, հոգեբանության զարգացման արդի փուլում հոգե-

բանական ծառայությունը դառնում է պետական կրթական համա-

կարգի անբաժան մասը, որը  հանգեցնում է կրթական համակարգի 

հումանիզացիային, որոշում է մանկավարժության  զարգացման ռազ-

մավարությունը: «Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի» հոգե-

բանական կառույցի ավելի քան 20 տարիների փորձը ցույց է տալիս, 

որ այն նպաստում է կրթահամալիրի գործունեությանը, աշակերտ-
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ների անձի համակողմանի զարգացմանը, հետևապես կարող է 

կիրառելի լինել այլ կրթական հաստատությունների համար:   
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THE FEATURES OF THE ORGANIZATION OF SCHOOL 
PSYCHOLOGICAL SERVICE ON THE EXAMPLE OF ARMENIAN 

NATIONAL  LYCEUM AFTER ANANIA SHIRAKATSY 
 

Aghabekyan L. 
 

This article is the historical sketch of the formation, development and 
current activity features of school psychological service. The aims, main 
directions, and the more than 20 years of practice of the psychological service 
in Armenian national lyceum after Anania Shirakatsy are presented here.   

 

 
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ В ШКОЛЕ НА ПРИМЕРЕ ЛИЦЕЯ ИМЕНИ АНАНИЯ 
ШИРАКАЦИ 

                                                         
Агабекян Л.  

 
В данной статье рассмотрены история создания и развития, а так-

же современные особенности деятельности школьных психологических 
служб. Представлены сущность, цели, направления работы и 20-летний 
опыт армянской психологической службы лицея имени Ананиа Шира-
каци. 
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ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

  Սարգսյան Վ., Մեհրաբյան Մ.  
Ք. Երևան, ՀՊՄՀ 

 

Արդի պայմաններում հոգեբանական ծառայությունների կենտ-

րոնի գործունեության արդյունավետությունն ուղղակիորեն կապվում է 

հասարակական հաշվետվողականության, ծառայությունների ներ-

կայացման և որակի հսկողության գործընթացների ճիշտ ռազմա-

վարական պլանավորման և դրանից բխող քայլերի հետ:  

Հետևաբար, հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպ-

ման առաջնահերթ խնդիրներն են հանդիսանում հետևյալները` ա) 
հասարակական պահանջարկի ուսումնասիրությունը, բ) գործո-
ւնեության հայեցակարգի մշակումը, գ) կենտրոնի գործունեության 
նորմատիվ-իրավական ապահովումը, դ) կենտրոնի բարձրակարգ 
մասնագիտական բազան, ե) նյութատեխնիկական ապահովումը, զ) 
մեթոդական ապահովումը, է) հոգեբանական ծառայությունների 
արդյունավետության գնահատման չափանիշների ստեղծումը:     

Նշված ուղղություններից յուրաքանչյուրը հսկայական ներ-

դրումներ և ջանքեր պահանջող գործընթաց է, որոնց հետևողական 

զարգացումը միայն կարող է բերել ակնկալվող վերջնարդյունքների: 

Բնականաբար, չնայած դրանց միջև գոյություն ունի որոշակի 

տրամաբանական հաջորդականություն, այդուհանդերձ յուրաքան-

չյուր խնդիր համակարգային կապի մեջ է մյուսների հետ և չի կարող 

հավակնել ամբողջական լուծման` առանց մյուսների մասնակ-

ցության: Մյուս կողմից, կան խնդիրներ, որոնց լուծումն օբյեկտի-

վորեն կապված է նախորդ փուլերի արդյունքների հետ: Օրինակ` 

գործունեության հայեցակարգի մշակումն առանց պահանջարկի 

իրական ուսումնասիրության չի կարող իրատեսական լինել: Ուստի, 

շատ հաճախ հարկ է լինում անդրադառնալ նախորդ փուլերին` 

դրանցում առկա թույլ կողմերի հաղթահարման նպատակով: Կամ, 

օրինակ, առկա հասարակական բարեփոխումների տիրույթում առկա 

է հոգեբանական ծառայությունների պահանջարկի մասնակի 



17 
 

գիտակցում աշխատաշուկայում, որն էլ կասկածելի որակով մատուց-

վող ծառայությունների միջոցով մասնակիորեն բավարարվելու 

պարագայում զսպում է այդ պահանջարկի ավելացումը: Այս հա-

մատեքստում կարևորվում է որակի ապահովման համակարգերի 

մշակումն ու ներդրումը: 

Որպես կենտրոնի գործունեության տեսագաղափարական 

հիմք հանդես է եկել սոցիալական կոմպետենտության հայեցակարգը, 

ինչն այսօր վայելում է մեծ պահանջարկ և դարձել է անհրաժեշ-

տություն գործունեության արդյունավետության ապահովման համար  

[1, 5]:  

Անդրադառնալով հոգեբանական ծառայությունների նոր-

մատիվ-իրավական ապահովման հիմնախնդրին` նշենք, որ դա, ըստ 

այս հիմնախնդրով զբաղվող մի շարք առաջատար գիտնականների 

մոտեցումների (Կարապետյան [2], Դուբրովինա [3,4]), իրականաց-

վում է գիտական, կիրառական և գործնական գործառույթների 

միջոցով, որոնք գտնվում են մշտական փոխազդեցության մեջ:  

Գիտական գործառույթը իրականացվում է հոգեբանական 

խնդիրների և համապատասխան օգնության հիմնախնդիրների շուրջ 

գիտական ուսումնասիրությունների, ինչպես նաև դրանց կազմա-

կերպման գիտականորեն հիմնավորված մեթոդների ստեղծման և 

ստանդարտացման միջոցով:  

Այս ուղղությամբ կենտրոնում իրականացվել է նաև հոգե-

բանական ախտորոշիչ և փորձարարական մեթոդիկաների մշակում. 

տեղայնացվել և ստանդարտացվել են մի շարք պրոյեկտիվ, հոգեսե-

մանտիկ մեթոդներ: 

Կոմպետենցիաների գնահատման որոշ մեթոդիկաների տեղայ-

նացման, մշակման և լրամշակման ուղղությամբ տարվող աշ-

խատանքները ներկայումս գնահատման փուլում են:  

Կիրառական գործառույթն իրականացվում է մասնագիտական 

գործունեության տարբեր բնագավառներում գործունեության ար-

դյունավետության բարձրացման հոգեբանական ապահովման և 

աջակցության միջոցով:  

Այս ուղղությամբ մեր կողմից տարվել են աշխատանքներ` հիմ-

նականում կրթության ոլորտի աշխատաշուկայում, իրականացվել են 

բազմաթիվ խորհրդատվություններ, որոնք նույնպես սերտորեն 
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կապվում են գիտական գործառույթի իրականացման վերջնար-

դյունքների հետ:  

Գործնական ֆունկցիան իրականացվում է կոնկրետ անհատ-

ներին և խմբերին մատուցվող հոգեբանական խորհրդատվության և 

հանձնարարականների միջոցով, որի որակական աճի միտումները 

ներկայումս գնահատման ու վերանայման փուլում են: Որպես 

հեռանկարային ուղղություն՝ մեր կողմից դիտարկվում է հոգեբա-

նական փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը դատա-

կան, կրթության բարեփոխումների, քաղաքական և տնտեսական 

ոլորտներում, որոնց պահանջարկի ուսումնասիրությունը ներկա-

յումս առաջնահերթ խնդիր է մեզ համար:  

Նորմատիվ-իրավական ապահովման համատեքստում աշխա-

տանքներ են տարվել հոգեբանական ծառայությունների գործու-

նեության նորմատիվ - իրավական հենքի լրամշակման ուղղությամբ, 

որը նույնպես ուղղակիորեն կապվում է կոմպետենցիաների չափման 

և զարգացման մեթոդաբանական հարցերի հետ, որը մեր կարծիքով 

պետք է դառնա հոգեբանների իրավասությունների սահմանման 

գիտական հենք:   

Որպես հոգեբանական ծառայությունների գործունեության 

հեռանկարային ուղղություն` մենք դիտարկում ենք կոմպետեն-

ցիաների չափման, գնահատման և զարգացման գործուն մեխա-

նիզմների մշակումն ու ներդրումը: Այս ուղղությամբ կազմակերպված 

ֆոկուս խմբերի, քննարկումների և վերլուծությունների արդյունքում 

հնարավոր է դարձել կոմպետենցիաների գնահատման ընթացքում 

լայնորեն կիրառվող 360 աստիճանի մեթոդաբանության վրա 

հիմնված գնահատման մեթոդիկայի մշակումը, որը ներկայումս 

մշտադիտարկման փուլում է:   

Անդրադառնալով հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի 

ներկա և ապագա հիմնախնդիրներին, պետք է ասել, որ այսօր արդեն 

շատ լուրջ աշխատանքներ են տարվում արդյունավետության 

գնահատման չափանիշների վերհանման ուղղությամբ:  

 

Հղումներ 
1. Սարգսյան Վ.Ժ.,Մանկավարժների սոցիալ-հոգեբանական կոմպետեն-

տությունը մանկավարժական կրթության որակի գնահատման և 

զարգացման համատեքստում, «Մանկավարժական կրթության որակի 
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ISSUES OF ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL SERVICE IN 
THE CONTEXT OF THE CONCEPTION OF QUALITY 

MANAGEMENT AND COMPETENCE DEVELOPMENT 
                                                                                                                         

                                                                                          Sargsyan V., 
Mehrabyan M. 

The article discusses the problem of planning and organization of 
psychological service in the context of conception of educational quality 
management and competence development. The author proposes a new ap-
proach on the basis of experimental researches and practical experience in 
organization and evaluation of the outcomes of the activity of psychological 
service. 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 
КОНТЕКСТЕ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА И 

РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

                                         Саркисян В, Меграбян М. 

В статье рассматривается проблема планирования, организации 
психологической службы в контексте концепции управления качества 
образования и развития компетенций. На основе экспериментальных 
исследований и практического опыта автор предлагает новый подход в 
процессе организации и оценки результатов деятельности психологии-
ческой службы. 
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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ  
                                                         

Ալեքսանյան Ա.                       
Ք. Երևան, ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ 

 

Կրթության համակարգում կատարվող բարեփոխումները են-

թադրում են դպրոցում սոցիալ-հոգեբանական ծառայությունների առ-

կայություն: Հոգեբանական ծառայություններն անհրաժեշտ են կրթա-

կան գործընթացի մասնակիցներին աջակցելու համար: Կրթության 

առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների 

ուսուցման հանդեպ մոտեցումների փոփոխությունն ու ներառական 

կրթության գործընթացների իրականացումը ևս լուրջ պահանջներ են 

ներկայացնում դպրոցի մասնագիտական անձնակազմին: Այս գոր-

ծընթացի հաջող իրականացումը դժվար է պատկերացնել առանց 

դպրոցի հոգեբանների: Սակայն հոգեբանական աշխատանքը տար-

բեր հիմնարկներում զգալիորեն տարբերվում է իրարից: Դպրոցում 

հոգեբանական աշխատանքները պահանջում են մի շարք ոլորտների 

վերաբերյալ խորքային մասնագիտական պատրաստվածություն. 

Մանկավարժության, դիդակտիկայի, տարիքային և սոցիալական 

հոգեբանության, հատուկ հոգեբանության, կրթության կազմակեր-

պման և իրականացման մասին հարուստ գիտելիքներ և տեղեկու-

թյուններ, գործնական հոգեբանական կարողությունների և հմտու-

թյունների զարգացած համակարգ, համագործակցելու, ուսուցանելու, 

առաջնորդելու, կոնֆլիկտներ հարթելու և այլ կարողություններ: 

 

Դպրոցի հոգեբանի աշխատանքի ուղղությունները 

Դպրոցում աշխատող հոգեբանը ուսումնական տարվա 

ընթացքում կատարում է մի շարք աշխատանքներ, որոնք կարող են 

դասակարգվել՝ 

1. Ըստ գործունեության նպատակի` 
 Ախտորոշիչ աշխատանքներ 

 Կանխարգելող աշխատանքներ 

 Զարգացնող աշխատանքներ 
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 Շտկող աշխատանքներ 

 Խորհրդատվական աշխատանքներ 

 Ուսուցանող, լուսավորչական աշխատանքներ 

 Փորձագիտական աշխատանքներ 

 Սոցիալ-վերահսկողական աշխատանքներ 

2. Ըստ շահառուների` 
 Աշխատանք սովորողների հետ 

 Աշխատանք ուսուցիչների հետ 

 Աշխատանք ծնողների հետ 

 Աշխատանք վարչակազմի հետ 

3. Ըստ հոգեբանի դերի` 
 Որպես խորհրդատու 
 Որպես մեթոդիստ 
 Որպես կուրատոր (պատասխանատու) 
4. Ըստ պլանավորման` 
 Պլանավորվող աշխատանքներ 
 Չպլանավորվող աշխատանքներ 
5. Ըստ աշխատանքի ձևի` 
 Անհատական աշխատանքներ 

 Խմբային աշխատանքներ 

 

Տարեկան աշխատանքային ծրագրի կազմում 

Եթե դպրոցն ունի հոգեբանական ծառայություն, ապա տարեկան 

աշխատանքային ծրագիրը կազմում է ծառայությունը, և 

յուրաքանչյուր հոգեբան ստանձնում է այդ ծրագրի իրականացման` 

իր համար նախատեսված մասը: Եթե դպրոցն ունի մեկ հոգեբան, 

ապա տարեկան աշխատանքային ծրագիրը կազմվում է ըստ` 

 դպրոցի տեսակի, 

 տնօրինության և համայնքի առաջ քաշած ռազմավարական 

նպատակների, 

 սեփական մասնագիտական դիտարկումների և կատարած 

ախտորոշիչ աշխատանքների արդյունքների: 

 

Սովորողների հետ դպրոցի հոգեբանի աշխատանքի հերթական 

քայլերը 
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1. Գնահատում 

 Փաստաթղթերի ուսումնասիրում 

 Սոցիալական պատմության ուսումնասիրում 

 Տնայց (անհրաժեշտության դեպքում) 

 Հոգեբանական ախտորոշում (խորքային) 

 Եզրակացություն 

2. Կարիքների որոշում, խնդիրների դուրսբերում 

 Կարիքների հստակ ձևակերպում 

 Անհրաժեշտ միջոցների հստակեցում 

 Անհրաժեշտ մասնագետների որոշում 

3. Աշխատանքի պլանավորում, քայլերի հստակեցում 

 Ե՞րբ սկսել աշխատանքը 

 Ի՞նչ ձևով (անհատական, խմբային) 

 Ի՞նչ մեթոդով աշխատել 

 Ի՞նչ հաճախականությամբ (շաբաթական քանի անգամ) 

 Ո՞ւմ հետ աշխատել (ծնող, մանկավարժ) 

 Ե՞րբ ավարտել (նախնական, մոտավոր ժամկետ) 

4. Աշխատանքի իրականացում 

5. Ընթացիկ գնահատում, մոնիթորինգ, քննարկում 

 Որոշվում են մոնիթորինգի մասնակիցները 

 Մոնիթորինգի անցկացման ժամկետները 

 Անավարտ աշխատանքի ամփոփում 

6. Աշխատանքների վերջնական գնահատում, եզրակացություն, 

քննարկում 

 Ամփոփիչ մոնիթորինգ 

 Աշխատանքի արդյունքների ամփոփիչ եզրակացություն: 

 

Հղումներ 
1. Ալեքսանյան Ա. Դպրոցի հոգեբանի մեթոդական ուղեցույց, Երևան 

2011 Անտարես, 112 էջ 
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PSYCHOLOGICAL WORK IN PUBLIC EDUCATIONAL 
INSTITUTION   

                                                               
Alexanyan A. 

 
Psychological work significantly differs in different institutions. This 

work at school is classified according to the purpose of activity, the parties of 
interest, the role of the psychologist, the planning, and the work manner. The 
school psychologist makes his/her annual work plan on the basis of the type of 
the school, the management and the strategic goals put forward by the 
directorate and the community, the personal professional supervision and the 
results of implemented diagnostic works. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Алексанян А. 

 
Психологическая работа значительно отличается в разных 

учреждениях. В школе психологические работы классифицируются 
учитывая цель деятельности, заинтересованных сторон, роль психолога, 
планирование и способ работы. Школьный психолог составляет свою 
ежегодную рабочую программу на основании типа школы, 
стратегических целей выдвиженных дирекцией и общиной, и 
собственных профессиональных наблюдений и результатов проведенных 
диагностических работ. 
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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԴՊՐՈՑՈՒՄ 

Առաքելյան Մ., Վարդանյան Ա.                       
                                        Ք. Երևան, «Երևանի Անանիա Շիրակացու  

անվան ճեմարան» կրթահամալիրի» 

հոգեբանական լաբորատորիա 

 

Փորձարարական հոգեբանության զարգացումը նպաստել է 

հոգեբանության լաբորատորիաների ստեղծմանը, որոնք  զբաղվում 

են հոգեբանական տարբեր երևույթների ուսումնասիրմամբ: Կրթա-

կան համակարգերի հետ առնչվող հոգեբանական լաբորատորիաներ 

սկսել են գործել  դեռևս 20-րդ դարի սկզբից: Խորհրդային Միությու-

նում   Ա. Գ. Ասմոլովի  և Ա. Մ. Մատյուշկինի  «Օժտված  երեխաների 

բացահատման  ու  դաստիարակմանն  ուղղված  առաջնային  միջո-

ցառումները»   հոդվածի հիման վրա 1989 թվականին ստեղծվեց օժտ-

վածության  հոգեբանական  լաբորատորիան:  Այդ  լաբորատորիան 

ներկայում իր աշխատանքները կազմակերպում  է երեք ուղղություն-

ներով` լոնգիտյուդային հետազոտություններ, ուսումնական ծրագրեր 

և ախտորոշում:    Հետազոտության    հիմնական  մեթոդ  է  համարվում 

բնական  գիտափորձը,  որը  իրականացվում  է  երկարատև 

լոնգիտյուդային հետազոտության ձևով [2]: 

ԱՄՆ-ում դեռևս 1920-ականներին ստեղծվել են օժտվածության 

ուսումնասիրման, թեստավորման, անձնային յուրահատկություն-

ների բացահայտման, խորհրդատվության կենտրոններ, որոնք 

օժտված երեխաներին ուսումնասիրում էին նաև դպրոցում:  Աշխա-

տանքեր էին կազմակերպվում նաև ծնողների և ուսուցիչների հետ` 

ներկայացնելով օժտվածության վերաբերյալ կատարված հետազո-

տությունների արդյունքները:  

1994 թ. Եվրոմիության պառլամենտական ասամբլեան ըն-

դունեց  «Հանձնարարականներ (№ 1248) օժտված և տաղանդավոր 

երեխաների  կրթության զարգացման վերաբերյալ» [3]: Այդ փաստա-

թղթում հատուկ նշվում է, որ յուրաքանչյուր կրթական նորամուծու-

թյուն պետք է ներդրվի զգուշորեն, որպեսզի չլինեն  հասարակության 

համար անցանկալի հետևանքներ և պիտակավորումներ [3]:  
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Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության ոլորտում 

առաջին և միակ հոգեբանական լաբորատորիան սկսել է գործել 

Անանիա Շիրակացու անվան Ճեմարանում: Ըստ ճեմարանի 

տարեգրության` 1990 թ. ապրիլին տրվել է ՀԽՍՀ Մինիստրների 

խորհրդի համաձայնությունը օժտված երեխաների կրթօջախ բացելու 

վերաբերյալ: Այս նախաձեռնությունն ուներ և շարունակում է ունենալ 

ռազմավարական նշանակություն ՀՀ համար: Հիմք ընդունելով մեր 

երկրի  սուղ ռեսուրսային պայմանները` Ճեմարանի տնօրինությունը 

հեռանկարային է համարել օժտված երեխաների բացահայտումը, 

նրանց ընդունակությունների հետազոտումն ու զարգացումը, 

վերջիններիս պոտենցիալի լիարժեք օգտագործումն՝ ի բարօրություն 

մեր երկրի:   

 Ընդհանուր առմամբ համարվում է, որ օժտվածությունը 

համակարգված, կյանքի ընթացքում զարգացող հոգեկանի որակ է, 

ընդունակությունների զարգացման բարձր մակարդակ, որը որոշում է 

մարդու` որևէ գործունեության ոլորտում մեծ արդյունքների հասնելու 

հավանականությունը: Ախտորոշիչ աշխատանքները իրականցնելու 

համար հիմնվում ենք երեք բնութագրիչների`  ինտելեկտուալ, 

ստեղծագործական  ընդունակությունների և դրդապատճառային 

համակարգի հետազոտությունների վրա [1]:  

Հաճախ կարելի է լսել այն արտահայտությունը, որ տաղանդն 

իր ճանապարհը կգտնի, սակայն, ինչպես ցույց են տալիս այդ 

ուղղությամբ իրականացված բազմաթիվ հետազոտական տվյալներ, 

այդ տեսակետն այնքան էլ չի համապատասխանում իրակա-

նությանը: Բացի այդ, կրթական համակարգի գործունեությունը 

իրականացվում է որոշ միջինացված ստանդարտների հիման վրա, 

որը մեխանիկորեն թերի է դառնում առավել բարձր ընդունա-

կություններով երեխաների համար: Այդպիսի  երեխաները առավելա-

պես խոցելի խումբ են իրենց անձնային առանձնահատկություններից, 

ընկալման յուրահատկություններից ելնելով, և չիրականացված, չուղ-

ղորդված  պոտենցիալը կարող է ուղղվել դեպի ասոցիալ վարքագիծ` 

ի վնաս անձին և շրջապատին:  

Սկսելով իր գործունեությունը` ճեմարանի հոգեբանական լա-

բորատորիան հիմք է ընդունել տարբեր երկրներում գործող նմանա-

տիպ լաբորատորիաների և հաստատությունների փորձը` աշխա-
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տանքները կազմակերպելով  գիտափորձի մոդելով` իր առջև դնելով 

հետևյալ նպատակները և  խնդիրները: 

Նպատակներն են՝ 

 բացահայտել արտակարգ ընդունակություններով օժտված 

երեխաների, 

 նպաստել երեխաների ընդունակությունների պահպանմանն 

ու  զարգացմանը, 

 ստեղծել նպաստավոր պայմաններ տարիքային տարբեր 

խմբերի ուսումնական  գործընթացի արդյունավետ 

իրականացման համար, 

 նպաստել երեխաների սոցիալ-հոգեբանական հարմարմանը:  

Խնդիրներն  ու միջոցներ են՝ 

 տարբեր տարիքային խմբերի համար կազմել թեստերի 

հավաքակազմ`  ախտորոշիչ աշխատանքեր   

կազմակերպելու նպատակով, 

 ինտելեկտուալ և ստեղծագործական ընդունակությունների 

զարգացման թրենինգների կազմում, սկզբունքների մշակում, 

 մանկավարժական անձնակազմին, ուսուցիչներին 

երեխաների կրթության վերաբերյալ հոգեբանական, 

մեթոդական ցուցումների, առաջարկների ներկայացում,  

 խորհրդատվական աշխատանքներ, 

 լուսավորչական աշխատանքներ, 

 օժտվածության վերաբերյալ միջազգային փորձի 

ուսումնասիրում, համապատասխան   մեթոդիկաների 

ընտրություն, տեղայնացում:  

Իր գործունեության ընթացքում լաբորատորիան իրականցրել է 

լուսավորչական  աշխատանքներ ծնողների, ուսուցիչների հետ: 

Գործել են նաև ինտելեկտուալ և ստեղծագործական ընդունա-

կությունների պահպանմանն ու զարգացմանն ուղղված  խմբակներ, 

տպագրվել են հոդվածներ:  Ուսումնասիրվել են երեխաների  անձնա-

յին առանձնահատկությունները, հարմարման գործընթացը, իրա-

կանցվել է համալիր հետազոտում, և ստացված տվյալները պահպան-

ված են սոցիալական անձնագրերի տեսքով:  

Բացի օժտվածության հիմնախնդրից, ճեմարանի լաբորատո-

րիան իրականացնում է նաև  գիտահետազոտական, գիտամեթո-
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դական և լուսավորչական աշխատանքներ,  որոնք, սակայն, սույն 

աշխատանքում նպատակ չունենք մանրամասնել: 

Օժտվածության բացահայտումը և ընդունակությունների   զար-

գացումը ժամանակի պահանջն է, խնդիր, որն ունի ինչպես անձնա-

յին, այնպես էլ հասարակական կարևորություն` սկսած անհատի 

ինքնաիրականացումից մինչև պետական, ազգային նվաճումներն ու 

առաջընթացը:  
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ԴՊՐՈՑԻ ՀՈԳԵԲԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Պողոսյան Գ.  
                                                                     Ք. Աբովյան, «Սատար» 

հոգեբանական կենտրոն 

 
Երկրում  ընթացող  գլոբալ  փոփոխությունները  մեծապես 

ազդեցին նաև մեր կրթական համակարգի վրա. փոխվեցին կրթական 

բոլոր  չափորոշիչները,  նորացվեցին  ծրագրերը,  տեղի  ունեցան 

համակարգային փոփոխություններ, փոխվեց նաև դպրոցը: Ի թիվս այլ 

փոփոխությունների,  ներկայիս  դպրոցի  պահանջներին  համապա-

տասխան դպրոց «ներմուծվեց» նաև «դպրոցի հոգեբան» գաղափարը: 

Հոգեբանի  առկայությունը  դպրոցում  շատ  կարևոր  է,  քանի  որ  նա 

աշխատանքներ  է  տանում  սովորողների  հոգեկան  առողջության  և 

անձի  կայացման  ուղղությամբ, աջակցում  է  դպրոցում բարենպաստ 

հոգեբանական  մթնոլորտի  ստեղծմանը,  կանխում  է անձի  հոգեկան 

գործընթացների, վիճակների դժվարությունները և շեղումները, հայտ-

նաբերում է անձի կայացմանը խոչընդոտող պայմանները, նպաստում 

այդ  խնդիրների  լուծմանն  ու  հաղթահարմանը:  Հոգեբանը  նաև 

իրականացնում  է  հոգեբանական  բազմաբնույթ  ուսումնասիրու-

թյուններ և դիտարկումներ: Հաշվի առնելով սովորողի անհատական և 

սեռատարիքային  առանձնահատկությունները՝  ուսուցչի  և  սոցիա-

լական մանկավարժի հետ, ըստ անհրաժեշտության, մշակում է անձի 

սոցիալականացմանն ուղղված կարիքների հաղթահարման միջոցա-

ռումներ,  մասնակցում  է  օժտված  երեխաների  բացահայտման  և 

կրթության առանձնահատուկ պայմանների  կարիք  ունեցող  երեխա-

ների  անհատական  ուսումնական  պլանների  մշակման  և  իրա-

կանացման  գործընթացին: Ուսումնական  հաստատությունում  հոգե-

բանը նաև նպաստում է աշխատակազմի և ծնողների սոցիալ‐հոգեբա-

նական իրազեկման բարձրացմանը: 

  Հոգեբանը  բազմամասնագիտական  խմբի  անդամ  է,  մաս-

նակցում  է  սովորողների  անհատական  ուսումնական  պլանների 

մշակմանը,  իրականացված  աշխատանքների  վերաբերյալ  հաշվետ-

վություն  է  ներկայացնում  ուսումնական  հաստատության  ղեկավա-

րությանը: 
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Դպրոցի հոգեբանի գործունեության հիմնական ուղղություներն 
են՝ 

1. Հոգեկանխարգելիչ աշխատանքներ 

2. Հոգեբանական հետազոտում 

3. Անձի զարգացման և հոգեշտկողական աշխատանքներ 

4. Խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանքներ                                

Դպրոցի  հոգեբանի  գործունեությունն  իր  մեջ  ներառում  է 
հետևյալ ոլորտները՝ 

1. Հոգեբանական  աշխատանք  տարբեր  տարիքային  խմբերի 

աշակերտների հետ 

2. Հոգեբանական աշխատանք դպրոցի  ադմինիստրատիվ խմբի 

հետ 

3. Հոգեբանի աշխատանք մանկավարժների հետ 

4. Հոգեբանի աշխատանք ծնողների հետ 

Այս  ամենի  հետ  մեկտեղ  դպրոցի  հոգեբանը  մասնակցում  է 

արտադպրոցական  աշխատանքներին`  էքսկուրսիաներին,  տեսար-

ժան  և  մշակութային  վայրերի այցելությանը, այլ արտադպրոցական 

միջոցառումների: 

Դպրոցի  հոգեբանը պետք  է  իմանա  ստորև  նշված  նորմատիվ‐

իրավական ակտերի այն  դրույթները,  որոնք  վերաբերում  են  կրթու-

թյան բնագավառին, մասնավորապես՝ «Կրթության մասին», «Հանրա-

կրթության  մասին»,  «Երեխայի  իրավունքների  մասին»,  «Նախա-

դպրոցական  կրթության  մասին»,  «Կրթության  առանձնահատուկ 

պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին», ՀՀ օրենք-

ները,  Վարչական  իրավախախտումների  վերաբերյալ  օրենսգիրքը, 

«ՀՀ  պետական  հանրակրթական  ուսումնական  հաստատություն» 

պետական  ոչ առևտրային  կազմակերպության  օրինակելի  կանոնա-

դրությունը,  իր՝  ի պաշտոնե սահմանված պարտականություններին 

վերաբերող  նախարարության  համապատասխան  նորմատիվ  ակ-

տերը,  իրավական  այլ  փաստաթղթեր,  ինչպես  նաև`  առաջին  բուժ-

օգնության  հիմունքները,  աշխատանքի  անվտանգության,  սովորող-

ների կյանքի և առողջության պահպանման կանոնները: 

 Հոգեբանը  պետք  է  տիրապետի  հոգեբանական  խորհրդատ-

վության, ակտիվ ուսուցման, շփման, սոցիալ‐հոգեբանական պարապ-

մունքների մեթոդներին: 
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Աշխատաժամանակը,  միջոցներն  ու  գիտելիքները  ավելի 

արդյունավետ  օգտագործելու  համար  ցանկալի  է  նախօրոք  կազ-

մակերպել  մասնագետների  վերապատրաստում,  իսկ  ընթացքում` 

նաև լրացուցիչ դասընթացներ, փորձի փոխանակում: 

Ելնելով  հոգեբանի  աշխատանքի  առանձնահատկությունից  և 

հաշվի առնելով այն  հանգամանքը,  որ այս աշխատանքը  մեր  երկրի 

դպրոցական  համակարգի  նորամուծություններից  մեկն  է՝  դպրոցի 

հոգեբանի  աշխատանքներին  անխափան  ընթացք  տալու  համար 

առաջարկում  ենք,  որ  դպրոցի  կառավարման խմբի  վերապատրաս-

տումների  ժամանակ  անպայման  լուսաբանվեն  այսօրինակ  աշխա-

տանքները, նրանց անցկացման յուրահատկությունները և քննարկվեն 

բոլոր տեսակի  հարցերը`  սկսած աշխատասենյակի տրամադրումից 

մինչև մասնագետի կոմպետենտության հարցը: 

Այսօրինակ  աշխատանքները  կարելի  է  իրականացնել  ՀՀ 

Կառավարության,  ՀՀ  ԿԳՆ‐ն,  ԲՈՒՀ‐երի  հոգեբանության  ֆակուլտե-

տների միջամտությամբ և աջակցությամբ: 

Հոդվածում ներկայացված խնդիրներին առնչվել եմ դպրոցում 

աշխատելու ժամանակ: Որպես Աբովյան քաղաքի հոգաբարձուների և 

խնամակալության հանձնաժողովի հոգեբան, «Սատար» հոգեբա-

նական կենտրոնի հոգեբան՝ պետք է ասեմ, որ այս աշխատանքների 

ժամանակ ավելի ցայտուն է դառնում այն  բարդությունը, ընդգր-

կունությունն ու բազմազանությունը, որ չենք կարող պատկերացնել, 

եթե սահմանափակվենք միայն դպրոցով: Հանձնաժողովն աշխատում 

է այն ընտանիքների հետ, որոնց նկատմամաբ սահմանվել է կամ 

խնամակալություն, կամ հոգաբարձություն, իսկ «Սատար» կենտրոնը 

կատարում է անհատական, խմբային,  գիտահետազոտական, հրա-

տարակչական աշխատանքներ, համագործակցում է կրթական, մշա-

կութային օջախների հետ, Կոտայքի մարզի անչափահասների հա-

տուկ վարչության հետ` անչափահասներին հոգեբանական աջակ-

ցություն ցուցաբերելու հարցում, ինչպես նաև այլ հասարակական և 

հոգեբանական կենտրոնների հետ: «Սատար»-ը յուրօրինակ օղակ է 

հանդիսանում «դպրոց»-«քաղաքապետարան»-«Սատար» եռանկյունու 

մեջ:     
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THE PECULARITIES OF THE SCHOOL PSYCHOLOGIST’S 

ACTIVITY 
  

Poghosyan G. 
 

The article presents the peculiarities of the school psychologist’s 
activity, the main areas and directions of work where a psychologist is 
conducting researches and surveillance, and helps to overcome and solve 
various psychological problems. Some observations made during the practical 
work to facilitate the work of the psychologist are presented as well.   

 

               
OСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА 

 

Погосян Г. 
 

В статье представлены особенности деятельности школьного 
психолога, основные сферы и направления работы, где психолог 
осуществляет исследования и наблюдения, способствует преодолению и 
разрешению различных психологических проблем. Представлены так же 
некоторые наблюдения, произведенные в процессе практической работы, 
облегчающие работу психолога. 
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ԱՎԱԶԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հարությունյան Կ. 
Ք.Երևան, Ավազով նկարչության կենտրոն 

 

Ավազով խաղը, որպես   երեխայի ինքնագիտակցման զարգաց-

ման    և  ինքնապաքինման  գործընթաց,  հայտնի  է  դեռ  հին  ժամանա-

կներից:  Ավազի  հետ  խաղը  երեխային  հնարավորություն  է  տալիս 

ազատվել  հոգեբանական տրավմաներից`  ֆանտազիաները տեղափ-

խելով ավազի  հարթություն:  Ըստ  Յունգի, այն  կոլեկտիվ անգիտակ-

ցականի մանկական ասպեկտն է, որը հնարավորություն է ընձեռում 

տրավմատիկ փորձին տեսանելի ձև հաղորդել: Ավազային սյուժեների 

արարումը  նպաստում  է  ստեղծագործական  ռեգրեսին,  մարդուն 

վերադարձնում է մանկություն, ակտիվացնում երեխայի արքետիպը: 
Քանի որ այս մեթոդի հիմքում ընկած է փոխաբերությունը,  այն 

չի պահանջում խոսքային ներգրավվածություն: Այսպիսով, գլխավոր 
սկզբունքը ազատ և պաշտպանված տարածության ստեղծումն է, 
որտեղ երեխան կամ մեծահասակը կարող են արտահայտել և ուսում-

նասիրել իրենց աշխարհը, փորձը, ապրումները,  տագնա-

պները`վերածելով տեսանելի, շոշափվող կերպարների: Հետևապես, 

ավազի վրայի նկարը կարող է հասկացվել որպես այս կամ այն 

հոգեկան վիճակի արտացոլում: Չգիտակցված խնդիրը դրամայի 

նման խաղարկվում է ավազի մեջ: Այսպիսով, այն, ինչ նախկինում 

երեխայի հոգեկանի խորքում էր, բացահայտվում է, վերածվում 

կերպարների խաղի, որոնք արտացոլում են երեխայի ակտուալ 

մտքերն ու զգացողությունները:   Ավազային հոգեթերապիայի գլխա-

վոր նպատակը երեխայի ինքնաիրականացման գործընթացի զար-

գացումն է: Այն նախատեսված է օգնելու երեխային զարգացնել ավելի 

դրական ԵՍ-կոնցեպցիա, դառնալ ավելի պատասխանատու սեփա-

կան գործողություններում և վարքում, ձևավորել ինքնաընդունման, 

սեփական անձի վրա հենվելու ունակություն, ինքնավերա-

հսկողություն և այլն: Այս մեթոդը ոչ թե փոխում է երեխային կամ 

սովորեցնում  նրան վարքային նոր հմտություններ, այլ տալիս է  հնա-

րավորություն լինելու այնպիսին, ինչպիսին նա կա: 

2011 թվականի հոկտեմբեր ամսին Երևանում  բացվեց ավազով 

նկարչության հոգեբանական կենտրոն  (SandPro): Կենտրոնի աշխա-

տանքը հիմնականում ունի երկու ուղղություն` հոգեբանական աջակ-
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ցություն  և  ստեղծագործական հմտությունների զարգացում: Հո-

գեբանական աջակցությունը իրականացվում է և´ երեխաների, և´ մե-

ծահասակների  հետ` խմբային կամ անհատական հանդիպումների 

միջոցով և հիմնվում է խորհրդատվության, մանկական հոգեթե-

րապիայի, գեշտալտ թերապիայի տեսական դրույթների վրա: 

Յուրաքանչյուր տարիքային խմբի համար նախատեսված են 

տարբեր ծրագրեր,  որոնք, ելնելով տարիքային առանձնահատկու-

թյուններից, հաջորդում են միմյանց: Օրինակ` 
 Առավել փոքրերի համար (1,5 տարեկանից սկսած) նախա-

տեսված ծրագրին մասնակցում են նաև ծնողները:  Այստեղ հիմ-

նական նպատակը հոգեկան գործընթացների զարգացումն է: 

 Կրտսեր դպրոցականների դեպքում աշխատանքն ուղված է ին-

քնուրույնության, պատասխանատվության զարգացմանը: 

Սկսած 6 տարեկանից երեխաները հնարավորություն ունեն 

մասնակցելու 2 ժամանոց ծրագրերին, որոնց ընթացքում ավա-

զաթերապիան  համատեղվում է ավազով նկարչության հետ: 

 Դեռահասների խմբում շեշտը հիմնականում դրվում է հաղոր-

դակցման հմտությունների, ինքնաճանաչման, ինքնաընկալ-

ման զարգացման վրա: 

Բացի այդ, գործում են նաև հղի կանանց համար նախատեսված 

և մանդալաթերապիայի հատուկ ծրագրեր` հանդիսանալով հիանալի 

մեթոդ հոգու խնամքի և կյանքի ներդաշնակեցման համար: 

 Հղի կանանց համար նախատեսված ծրագիր. Հնարա-

վորություն է ընձեռում ստանալ հղիության ընթացքում հոգե-

բանական աջակցություն, հարմարվել հղիությանը և նախա-

պատրաստվել մայրանալուն: Այն հնարավորություն է տալիս 

զարգացնելու ինքնաղեկավարման, ինքնատիրապետման հմ-

տությունները, գիտակցելու մոր տագնապը և վախերը, ընդու-

նելու նոր, պատասխանատու դերը:  

 Մանդալայի մեդիտատիվ ծրագիր. անձնական Մանդալայի 

կառուցումը թույլ է տալիս  հասնել գիտակցության փոփո-

խված վիճակների: Լինելով մեդիտատիվ տեխնիկա` մանդա-

լաթերապիան ինքնաճանաչման և ազատ ստեղծագործելու    

ուղի է հարթում, նպաստում է նյարդային համակարգի ամրա-

պնդմանը, ինքնավստահության ձեռքբերմանը, ուղեղի աջ և 

ձախ կիսագնդերի, հետևաբար նաև գիտակցության և ենթա-
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գիտակցության համահունչ գործունեությանը, աշխատունա-

կության բարձրացմանը և ռեսուրսների ակտիվացմանը: Այն 

իրականացվում է գունավոր ավազով, որը սահուն հոսելով 

համալրում է Մանդալայի սահմանները:  

Այսպիսով, ավազով նկարչության հոգեբանական կենտրոնի 

գործունեության հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ հոգե-

բանական աջակցությունը միաձուլված է ավազով նկարչության հետ: 

Իրականացվող ծրագրերը բոլորիս հայտնի ավազաթերապիայից 

զատ  ներառում են նաև ավազով նկարչություն, որտեղ գլխավոր 

նպատակը հոգեհուզական և ինտելեկտուալ ոլորտի ներդաշնակ 

զարգացումն է: Մեր իսկ փորձի հիման վրա կարող ենք փաստել, որ 

վերջին 20 ամյակում  ծնունդ  առած ավազով նկարչության ուղղու-

թյունն առավել արդյունավետ է խաղաթերապիայի և ավազաթերա-

պիայի համատեղմամբ, քանի որ ավազով նկարչության համար 

նախատեսված հատուկ լուսային սեղանիկների վրա արված ստեղ-

ծագործությունները հարուստ նյութ են հանդիսանում ախտորոշման, 

տեղեկատվության հավաքագրման, ինքնարտահայտման և ռեսուրս-

ների ակտիվացման համար: 
 

 

WORK WITH SAND AS A PSYCHOTHERAPEUTIC APPROACH 
 

Harutyunyan K. 
    

           This article contains observation of the essence of the sand therapy, 
mechanisms of implementation, and its main functions. The article also 
presents the forms of psychological support organized in the Sand Painting 
Studio, the existing programs, as well as their goals and the peculiarities of the 
application. 

РАБОТА С ПЕСКОМ КАК ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

 Арутюнян К. 
 

  В данной статье рассматриваются сущность,  применяемые ме-
ханизмы, основные функции песочной  терапии, а так же, представлены  
виды психологической помощи,  программы  и  их цели и особенности 
применения в Студии Рисования Песком.   
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ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԴԵՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆՆԵՐԻ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
 

Ղազարյան Ի.          
Ք.Երևան, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն 

 

ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնը, իր բացման 

առաջին իսկ օրվանից իրականացնելով գործնական հոգեբանության 

ոլորտի զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ` հատուկ ուշա-

դրություն է դարձնում հոգեբան-ուսանողների և մասնագետների 

մասնագիտական կատարելագործմանը: Այս գործընթացի կարևո-

րագույն մասն է կազմում նաև հոգեբանության բաժնի ուսանողների և 

արդեն ավարտած մասնագետների անհատական հոգեթերապիան: 

Գործնական հոգեբանության մեջ ընդունված աքսիոմներից է, որ այս 

ոլորտի յուրաքանչյուր մասնագետ պետք է «մաքուր» պահի 

սեփական անձը այցելուների, խմբերի հետ աշխատանքի ընթացքում: 

Սրան կարելի է հասնել`զբաղվելով մշտական ինքնազարգացմամբ, 

հաճախելով տարբեր թրեյնինգների, անձնային աճի խմբերի և, 

իհարկե, անահատական հոգեթերապիայի: Մեր կողմից ուսումնասի-

րության ենթարկվեց այս հարցի (հոգեբանների անհատական հոգե-

թերապիայի) արտասահմանյան փորձը: Պարզվեց, որ բոլոր ուսում-

նական կենտրոններում և բուհերում, որտեղ պատրաստում են 

ապագա հոգեբաններ, հատուկ ուշադրություն է դարձվում ուսանող-

ների և մասնագետների անհատական թերապիային: Ավելին՝ կան 

բուհեր, որտեղ անհատական թերապիայի որոշակի ժամաքանակ (20-

60 ժամ) ներառված է մագիստրոսների նախապատրաստման ուսում-

նական ծրագրերի մեջ: Եթե այդ պարտադիր ժամաքանակը չկա, 

ուսանողներին, այնուամենայնիվ,  ցուցված է անցնել անհատական 

թերապիա`արտոնյալ պայմաններով (օրինակ, բուհը պայմանագրեր 

է կնքում հոգեբանական ծառայություն մատուցող կազմակերպու-

թյունների հետ, որպեսզի ուսանողները հնարավորություն ունենան 

օգտվել դրանցից զեղչված կամ անվճար տարբերակներով): Ինչպես 

նշում է Հոլցմանը իր՝ ուսանողների հետ կատարված հետազոտու-

թյուններում, անհատական հոգեթերապիայի դիմում են հետևյալ 

խնդիրներով. ընտանեկան հարաբերություններում խնդիրներ, բարձր 

տագնապային ֆոն, միջանձնային հարաբերությունների խնդիրներ, 

ցածր ինքնագնահատական: Բոլոր այս խնդիրները հետագայում 
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կարող են ազդել խորհրդատուների և հոգեթերապևտների անհա-

տական պրակտիկայի վրա: Ինչպես նշում են հետազոտողները, 

անհատական թերապիայի դրական ազդեցության մասին են վկայել 

հետազոտվողների 85%-ը: Գոլդը և Հիլսենրոթը 2009թ. կատարված 

հետազոտության մեջ ընդգրկել էին անհատական թերապիա անցած 

և չանցած խորհրդատուների`ուսումնասիրելով նրանց անհատական 

պրակտիկայի արդյունավետությունը, այցելուների հետ հարաբերութ-

յուններ կառուցելու ռազմավարությունները: Պարզվեց, որ փորձարկ-

վողների երկու խմբերում թերապիայի արդյունավետության ցուցա-

նիշները համարյա չէին տարբերվում, սակայն անհատական թերա-

պիա անցած խորհրդատուների մոտ մեկ այցելուի հետ աշխատանքը 

երկու անգամ ավելի կարճատև էր, թերապևտիկ ալյանսը ավելի 

ամուր էր, թերապիայի նպատակները ավելի հստակ էին ձևա-

կերպված և այլն: Հեղինակները եզրակացնում են, որ այս հարցը լրա-

ցուցիչ հետազոտությունների և քննարկումների կարիք ունի, սակայն 

տարբերությունները ակնհայտ են:  

ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնում ուսանողների 

անհատական հոգեթերապիան կենտրոնի գործունեության հիմնա-

կան նպատակներից մեկն է: Երեք տարվա ընթացքում խորհր-

դատվություն են անցել հոգեբանության բաժնի շուրջ 70 ուսանող: 

Խնդիրները գրեթե նույնն են, կարող ենք միայն ավելացնել ազգային 

ավանդույթների, հասարակության ավանդապաշտության և պահպա-

նողականության հետ հարմարման հիմնահարցերը: Եվ, իհարկե, 

մասնագիտական կայացման մոտիվացիան ևս հանդիսացել է 

անհատական խորհրդատվության դիմելու առաջնային պատճառ-

ներից մեկը: Մենք դեռ չունենք հետազոտություններ`կապված այս 

հարցի հետ, սակայն կենտրոնի գործունեության ապագա քայլերում 

դրանք նախատեսվում են: Այնուամենայնիվ, այս տարիների դիտար-

կումներից երևում է, որ անհատական խորհրդատվության դիմած 

ուսանողները իրենց հետագա գործունեության մեջ խուսափում են 

պիտակավորումներից, այցելուներին  տրվող ուղիղ գնահատական-

ներից: Նրանք նաև սովորում են կառուցել արդյունավետ փոխհարա-

բերություններ, չեն փորձում իրենց գործունեության մեջ կամ կյան-

քում ուղղություն ցույց տալ, «կյանք սովորեցնել» մարդ-

կանց`արժևորելով անհատականությունը, ազատությունը և սեփա-

կան կյանքի համար պատասխանատվությունը: Ի վերջո, այցելու 
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լինելու փորձը միանշանակ օգնում է հետագայում ավելի էմպատիկ և 

ընդունող լինել այցելուների կամ այլ մարդկանց նկատմամբ, ում հետ 

ուսանողները սկսում են աշխատել` որպես կամավոր կամ վճարովի 

հիմունքներով: 

Այսպիսով, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնում 

իրականացվող հոգեբան-ուսանողների անհատական խորհրդատ-

վությունը հանդիսանում է նրանց մասնագիտական և անձնային 

կայացման կարևորագույն գործոն: Մենք ուրախ ենք, որ կա 

հնարավորություն զեղչված տարբերակով մատուցել այս ծառայութ-

յունը մեր ուսանողներին: Մենք դա համարում ենք հոգեբանական 

կրթության բարելավմանը ուղղված ևս մեկ քայլ, որը դարձնում է 

գործնական հոգեբանության ոլորտը նախընտրած ուսանողներին 

ավելի ինքնավստահ և մրցունակ: 
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THE ROLE OF INDIVIDUAL PSYCHOTHERAPY IN THE PROCESS 
OF PSYCHOLOGISTS’ PROFESSIONAL TRAINING  

 

Ghazaryan I. 
 

YSU Centre of Applied Psychology provides counseling and 
psychotherapy services for psychology department students. This service is 
aimed to help the students to solve their personal problems and to become 
more aware about their personality. Individual psychotherapy is as important 
for students as fundamental education and practical trainings. Students learn 
how it feels  to be a client, which makes them more reflexive and empathic in 
the future. 
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РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В ДЕЛЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ 

  

Казарян И. 
 

Центр Прикладной Психологии ЕГУ, со дня своего основания, 
предлагает услуги индивидуального консультирования для студентов 
отделения психологии. Эта практика важна как для решения личных 
проблем обращающихся за помощью студентов, так и для их 
профессионального становления в сфере практической психологии. 
Будущие психологи на собственном опыте понимают, каково это – 
находиться в кресле клиента: это помогает им повысить уровень эмпатии, 
рефлексии и саморефлексии. 
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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ 

ՀԻՄՆԱՐԿՈՒՄ 
 

Սարգսյան Լ. 
Ք. Երևան, ԵՊՀ 

 

Մարդկության պատմության ողջ ընթացքում հանցավորության 

բացահայտման և կանխման նպատակով իրականացվել են տարբեր 

միջոցներ: Մ.թ.ա. XVIII դարում Բաբելոնի թագավոր Համմուրաբիի 

օրենքների համաձայն տաճարի կամ թագավորի գույքը գողանալու 

դեպքում տվյալ մարդուն  սպանում էին, ինչպես նաև սպանում էին 

նրանց, ովքեր գողանում էին ստրուկին կամ ստրկուհուն: Մ.թ.ա VII 

դարում, Աթենքում գործում էր Դրակոնի օրենքը: Դրա համաձայն 

ուրիշի այգուց մի ողկույզ քաղելու համար անձին ենթարկում էին 

մահապատժի: Թե´ Հնդկաստանում Մանուի օրենքում (մ.թ.ա. 1200թ.), 

և թե´ Հին Հռոմի 12 օրենքներում (մ.թ.ա 450թ.) առաջնային 

կարևորություն էին ստանում պետության, կրոնի, գույքի, անձի, 

սեփականության պահպանման և անվտանգության հարցերը: Անձի 

սեփականության դեմ ոտնձգություն կատարողին մահապատժի էին 

ենթարկում [1]:  

Արդի ժամանակաշրջանում հանցագործությունը, որպես 

մեղավորությամբ կատարված հանրության համար վտանգավոր 

արարք, համարվում է քրեորեն պատժելի: Օրենքների շտկումը, 

մշակումն ու բարեփոխումները հանգեցրին նոր մոտեցումների 

հանցարարքների և դրանք կատարող անձանց նկատմամբ: Հատկա-

պես XIX դարի վերջերին և XX դարի սկզբին իրավաբանական 

հոգեբանության ձևավորումն ու հետագա զարգացումը, ինչպես նաև 

քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից` մահապատժի, գլխատման ու 

ձեռքատման մերժումը, հանցավորության բացահայտմանը, ուղղ-

մանը և վերադաստիարակմանն ուղղված նոր մոտեցումների 

հանգեցրին: Հատկապես մեծ կարևորություն ստացավ քրեակատա-

րողական հիմնարկներում հոգեբանական ծառայության կազմակեր-

պումը, որի շրջանակներում կարևորվում է հիմնական երկու պայ-

մանների պարզաբանումը. 

 սոցիալ-հոգեբանական պայման.  հանդիսանալով սոցիալա-

կան էակ, անձի գործողությունները պայմանավորված են նաև 

սոցիալական միջավայրով, 
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  անձնային-հոգեբանական պայման, որի տվյալները թույլ են 

տալիս դատապարտյալների կողմից հանցարարքի գիտակ-

ցում, ընդունում, շտկման աշխատանքների իրականացում 

[2]:  

Որոշ հեղինակների մոտ (Ամինով Ի.Ի., Անտոնյան Յու.Մ., 

Վասիլև Վ.Լ.) հանդիպում ենք նաև մի երրորդ պայմանի, որը 

վերաբերում է քրեակատարողական հիմնարկի այն պայմաններին ու 

առանձնահատկություններին, որոնք իրենց ազդեցությունն են թող-

նում դատապարտյալների վրա: Մեր կարծիքով այս երրորդ պայմանը 

կարելի է բացառել այն ժամանակ, երբ քրեակատարողական 

հիմնարկը կլինի ոչ թե պատժի կամ անձի քրեականացման վայր, այլ 

հոգեշտկողական, հոգեվերականգնողական կառույց: 

Քրեակատարողական հիմնարկում հոգեբանական ծառայութ-

յունը կատարում է հետևյալ գործառույթները. 

1. Հոգեախտորոշիչ, որը խորը և համակողմանի ուսումնա-

սիրության արդյունքում նպատակ ունի կազմել դատա-

պարտյալի հոգեբանական դիմանկարը, պարզաբանել հան-

ցագործության պատճառները և այլն: 

2. Խորհրդատվական, որի նպատակն է դատապարտյալների 

խմբում անձնային խնդիրների շուրջ հոգեբանական օգնու-

թյունը, անձնային աճի խթանումը: 

3. Հոգեշտկողական, որի նպատակը կայանում է դատապար-

տյալի արժեքային կողմնորոշիչների և սոցիալ-հոգեբանական 

սկզբունքների նպատակաուղղված փոփոխման, ինքնակառա-

վարման հմտությունների զարգացման մեջ: 

4. Կանխատեսող և կանխարգելիչ, որի նպատակն է դատապար-

տյալների խմբային և անհատական վարքի կանխատեսումը, 

միջանձնային կոնֆլիկտների, սուիցիդալ վարքի, հուզական 

այրման, նեգատիվ դրսևորումների կանխարգելումը: 

5. Լուսավորչական, որի նպատակն է դատապարտյալներին 

տարբեր ոլորտների շուրջ տեղեկացվածության ապահո-

վումը, ինչպես նաև մասնագիտական գիտելիքների ուսու-

ցումն ու զարգացումը: 

6. Հետազոտական, որի նպատակն է քրեակատարողական հիմ-

նարկում դատապարտյալների, քրեակատարողական հիմ-

նարկության պայմանների,  դատապարտյալների խմբային 
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դինամիկայի, միջանձնային հարաբերությունների բացա-

հայտմանն ուղղված հոգեբանական հետազոտությունների 

իրականացումը [3]: 

Քրեակատարողական հիմնարկում դատապարտյալների հետ 

հոգեբանական ծառայության իրականացման կարևորագույն խնդիր-

ներից է նրանց հոգեբանական պատրաստվածությունը հետևյալ 3 

ուղղություններով՝ 

1. հոգեբանական պատրաստվածությունը պատիժը կրելու և 

սոցիալական մեկուսացման պայմաններին, 

2. հոգեբանական պատրաստվածությունը քրեակատարողական 

մի հիմնարկից մյուսը տեղափոխվելիս կամ նույն հիմնարկի 

այլ վայրերը տեղափոխվելիս, 

3. ուղղման և վերադաստիարակման նպատակով՝ հատուկ 

աշխատանքների շուրջ հոգեբանական պատրաստվածու-

թյուն, 

4. պատիժը կրելուց հետո հոգեբանական պատրաստվածութ-

յունը սոցիալական պայմաններին հարմարվելու համար [4, էջ 

238-239]: 

 Ամփոփելով, նշենք, որ հոգեբանական ծառայությունը մեծ 

տեղ ու դեր ունի քրեակատարողական հիմնարկներում: Ուստի 

անհրաժեշտ է այստեղ հոգեբանական ծառայության կազմակերպման 

նոր ռազմավարության մշակում և իրականացում, որը լուծում կտա 

համակարգում առկա մի շարք խնդիրների:  
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 PSYCHOLOGICAL SERVICE IN PENAL COLONY 
                                                                

Sargsyan L. 
 

The role and significance of psychological service in penal colony is 
discussed in the artical. In particular, problems, significance and functions of 
psychological service in penal colony are discussed. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ 
КОЛОНИИ 

                                               
Саркисян Л. 

 

В тезисе представлены роль и значение психологической службы в 
исправительной колонии. В частности обсуждены проблемы, значение и 
функции психологической службы в исправительной колонии. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ, 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ЭТИКИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И ПСИХОТЕРАПИИ 
 

 Варданян А.              
Г. Ереван,  Армянская Психоаналитическая Ассоциация 

 

Деятельность психолога в области психического здоровья мно-
гогранна. По степени    сложности и ответственности  особое место в ней 
занимает консультативная и  терапевтическая сфера. Во вступительной 
части затрагиваются  проблемы профессионального образования и неко-
торые критерии специализации  и сертификации принятые в Европе. 

1. В докладе будут рассмотрены некоторые аспекты про-
фессиональной идентификации на различных этапах становления  
специалиста, их различия и условия необходимые для форми-
рования идентичности специалиста.   

В данном контексте выделяется значение  и роль институции, 
закона, различные  формы взаимодействия между институцией и 
специалистом; место  инаугурации, иерархии отношений  в стимуляции 
мотивации, и  их влияние на развитии профессионального самоуважения.  

2. Проблемы специализации будут рассмотрены  сквозь призму 
процесса направленного в бесконечность – как  «вечное дви-
жение» к профессиональному прогрессу по направлению вглубь 
и вширь,  в триединстве  теории, техники и практики.  

Здесь особое место уделяется значению и постоянству: а) исс-
ледовательского подхода к собственной практике;  б) ее анализу и пре-
дставлению   в различных формах на всех  этапах  становления специа-
листа, в) а также  плодотворного сотрудничества со специалистами  сме-
жных профессий, имеющих отношение к психическому здоровью чело-
века. 

3. Проблемы этики в деятельности психолога  работающего в 
области психического здоровья  рассматриваются с позиции ее  
особого   значения для данной деятельности  пограничной  с ме-
дицинской. Выделяется роль этического кодекса для специалиста 
независимо от его  принадлежности к тому или иному нап-
равлению или школы,  их  ограждающая от опасностей  роль «Не 
навреди»!, а также их защитная функция обеспечивающая 
обратившимся и пациентам безопасность и гарантии.  

Обосновывается необходимость  принятия  и утверждения  едино-
го этического кодекса для  всех практикующих психологов Армении.   
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THE PROBLEM OF PROFESSIONAL IDENTIFICATION, 
SPECIALIZATION AND ETHICS IN PSYCHOLOGICAL 

CONSULTATION AND PSYCHOTHERAPY 
 

                   Vardanyan A. 
 

This report discusses the problems of specialization and requirements 
pertaining to the given profession, as well as several criteria of specialization 
and certification adopted in Europe. The report also reviews some aspects of 
professional identification on different levels of the formation of the specialist, 
as well as the differences and conditions necessary for the formation of a 
specialist's identification. The report introduces the problems of specialization 
as a process directed to infinity in the trinity of theory, technique and practice. 
The necessity of adoption and ratification of a common Ethical Code for the 
practicing psychologists in Armenia are considered as well.  

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ, ՄԱՍՆԱԳԻՏԱՑՄԱՆ ԵՎ 

ԷԹԻԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅՈՒՄ  
 

Վարդանյան Ա. 
                                

Զեկույցում շոշափվում են մասնագիտության շրջանակներում 

մասնագիտացման խնդիրները և տվյալ մասնագիտությանը ներկայաց-

վող պահանջները, ինչպես նաև մասնագիտացման և որակավորման 

վերաբերյալ Եվրոպայում ընդունված որոշ չափանիշներ: Դիտարկվում 

են մասնագետի կայացման տարբեր փուլերում մասնագիտական նույ-

նականացման որոշ կողմեր, դրանց տարբերությունները, մասնագետի 

նույնականացման ձևավորման համար անհրաժեշտ պայմանները: Զե-

կույցում դիտարկվում է նաև Հայաստանի գործնական հոգեբանների 

համար միասնական էթիկական կանոնադրության ընդունման և 

հաստատման անհրաժեշտությունը: 
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ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՁԱՆՑ ՀԵՏ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 

Սարգսյան Դ. 
Ք. Աբովյան, «Սատար» հոգեբանական կենտրոն 

 

Ֆիզիկական անկարողություններով անձանց հոգեբանական 

աջակցության կարևոր խնդիրներից մեկը նրանց ներառումն է 

ակտիվ, ինքնուրույն  և սոցիալապես նշանակալից աշխատանքային 

գործունեության մեջ: Ընդ որում, հենց ինքը գործունեությունը, 

անկարողության հաղթահարման և սոցիալական փոխհատուցման 

առաջատար միջոցներից մեկն է:  

Եվրոպայում հոգեբանական աջակցության կենտրոնները 

իրականացնում են տարբեր ֆունկցիաներ: Մի դեպքում դրանք 

զբաղվում են ֆիզիկական անկարողություններ ունեցող անձանց 

առաջնային հարմարման խնդիրներով, մյուս դեպքում դրանք 

կատարում են ավելի լայն ֆունկցիաներ` ներառելով ընդհանուր 

հասարակական-կրթական և զարգացման վերապատրաստումներ, 

երրորդ դեպքում՝ նրանց աշխատանքը միտված է միայն մասնագի-

տական պատրաստմանը և աշխատանքային գործունեությանը [1, 3]: 

Հաճախ գրականության մեջ հանդիպում ենք ֆիզիկական ան-

կարողության դեպքերում կիրառվող աբիլիտացիա և ռեաբիլիտացիա 

հասկացությունների նույնացմանը: Ճիշտ է, այս երկու գործընթաց-

ները ունեն ընդհանուր կառուցվածքային և գործառութային նմանու-

թյուններ, բայց դրանք իրենց նպատակներով մի փոքր տարբեր են [4]:  

Ռ. Բլանկը (ԱՄՆ) «ռեաբիլիտացիան» մեկնաբանում է՝ որպես 

ֆիզիկական, սոցիալական, հուզական և մասնագիտական ակ-

տիվության հնարավորինս բարձր մակարդակի վերականգնում: 

Այսպիսի մեկնությունը ունի որոշ բացթողումներ, քանի որ դժվար է 

վերականգնել կորցրած ֆիզիկական անկարողությունը, այն հնա-

րավոր է փոխհատուցել որոշակի մակարդակում [4]:  

Դ. Դևիասը (Անգլիա), «ռեաբիլիտացիա» ասելով, հասկանում է 

ֆիզիկական անկարողություններով անձի վերականգնումն՝ ընդհուպ 

մինչև տվյալ անհատի հնարավորությունների օգտագործման 

առավելագույն մակարդակը: Սկզբունքորեն սա հարցի լուծման 

ճշմարտացի ելքերից մեկն է: Ըստ այդմ, հարկ է նշել, որ Ռ. Բլանկի և 
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Դ. Դևիասի կողմից «ռեաբիլիտացիա» հասկացության մեկնա-

բանությունը վերաբերում է միայն հասունության որոշ տարիքում 

ձեռք բերված ֆիզիկական անկարողությանը կամ ախտահարու-

մներին: Օրինակ, տեսողությունը վաղ մանկությունում կորցրած կամ 

ի ծնե կույրերի համար նրանք ավելի ճիշտ են համարում կիրառել 

«աբիլիտացիա» տերմինը. կյանքին հարմարվելու նոր պայմանների 

ստեղծում, դրանց նորովի կառուցում: Նրանք իրենց տեսակետի առա-

ջադրումը պատճառաբանում են այն հանգամանքով, որ ի ծնե կույ-

րերը չունեն տեսողություն. այդ իսկ պատճառով չի կարելի 

վերականգնել այն, ինչը ի սկզբանե չի եղել [4, 2]:  

Աբիլիտացիան իրենից ներկայացնում է միջոցառումների 

համալիր, որը միտված է ձևավորել անձի այնպիսի հատկություններ 

և որակներ, որոնք հնարավորություն կտան նրան ոչ միայն 

ներգրավվել հասարակության մեջ, այլև կնպաստեն՝ արդյունավետ 

շփման և միջանձնային փոխհարաբերությունների կառուցմանը:  

«Սատար» հոգեբանական կենտրոնի հետ համատեղ իրակա-

նացվելիք իմ հոգեբանական աշխատանքները հիմնականում միտված 

են աբիլիտացիայի նպատակներին, որը ֆիզիկական սահամա-

նափակումներով անձանց շրջանում գործում է ավելի արդյունավետ: 

Կենտրոնը իր առջև նպատակ է դնում ֆիզիկական և զգայական 

սամանափակումներով անձին հասարակության մեջ ներառման 

համար կազմակերպել նաև հոգեբանամանկավարժական շտկողա-

կան (կորեկցիոն) աշխատանքներ: Այս համակարգը իր բնույթով 

խիստ տարբերվում է աբիլիտացիայից և ռեաբիլիտացիայից: Ընդհա-

նուր առմամբ, շտկողական աշխատանքները ուղղված են անձի 

վարքի կարգավորմանը, միջավայրի ազդեցություններին տրված 

հակազդումների ներդաշնակեցմանը, ինչպես նաև անձի հուզա-

կամային ոլորտի հավասարակշռմանը և ինքնակառավարմանը:  

«Սատար» հոգեբանական կենտրոնը համգործակցում է նաև 

Երևանում և մարզերում գործող հաշմանդամների հասարակական 

կազամակերպությունների հետ, համատեղ իրականցվում են 

բարեգործական և կամավորական աշխատանքներ՝ սոցիալական 

օգնության, հասարակական ակտիվության  և այլ հարցերի շուրջ:  
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PECULIARITIES OF PSYCHOLOGICAL WORK WITH PEOPLE 
WITH PHYSICAL DISABILITIES 

 

Sargsyan D. 
 

In the article the problem of psychological care for people with physical 
disabilities is discussed. We analyze the differences between rehabilitation and 
habilitation. The correctional- psychological approach witհin the activities of 
«Satar» center is introdused.   

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ С ЛИЦАМИ 

ИМЕЮЩИМИ ФИЗИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ 
 

Саргсян Д. 
 
 

В статье рассматривается проблема психологической помощи при 
физических недостатках. Анализируются различия между реабилитацией  
и абилитацией. Представлен психокорекционный подход в рамках 
деятельности психологического центра «Сатар».      
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ԻՆՔՆԱՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՆՔՆԱՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԹՐԵՅՆԻՆԳՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Ղազարյան Ի. 
Ք. Երևան, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն 

 

Իրավիճակը, որը ստեղծվել է հոգեբանական կրթության շուրջ 

Հայաստանում, զարգանում է տարբեր գործոնների ազդեցության 

ներքո. դրանցից մի մասը օգնում է ապահովել որակյալ կրթություն 
ուսանողների համար, սակայն որոշները (հատկապես, սոցիալ-տն-

տեսական, մասնագիտական-տեխնիկական) չեն ապահովում կրթու-

թյան պատշաճ որակը:  Հոգեբանական կրթության կարևոր խն-

դիրներից է այն՝ ինչպես տալ ուսանողներին հիմնարար տեսական 
գիտելիքների հետ մեկտեղ գործնական հմտություններ, որպեսզի 
արդյունավետ բալանս ապահովվի առաջինի և երկրորդի մի-

ջև: Հայտնի է, որ  միայն տեսական գիտելիքները  թույլ չեն տա ապա-

գա հոգեբանին հասկանալ գործնական հոգեբանությունը, մեթոդների 

և տեխնիկաների կիրառելիությունը: Դա նման է  ջութակ նվագել 

սովորեցնելուն` միայն  նկարագրելով այդ գործընթացը դասագրքե-

րում, սակայն թույլ չտալով նույնիսկ տեսնել իրական ջութակ: Մյուս 
կողմից, գործնական հմտությունները առանց տեսական հիմքի թույլ 
չեն տա, որպեսզի ուսանողը զարգացնի սեփական հայեցակարգը 
մասնագիտության մեջ: Եվ, իհարկե, ընդհանուր կանոն է, որ տեսու-

թյունը առանց պրակտիկայի  տարիների ընթացքում մոռացվելու է` 

ապարդյուն դարձնելով ուսանողների և բուհի ջանքերը:  

Սա է եղել հոգեբանների հիմնական խնդիրը Հայաստանում 
երկար տարիներ: Սակայն, վերջին 5 տարում իրավիճակը փոխվել 
է. բացվել են կենտրոններ, որոնք տրամադրում են որակյալ հոգեբա-

նական ծառայություն հասարակությանը, ինչպես նաև Հայաստանի 
տարբեր բուհերի հոգեբանական ֆակուլտետների ուսանողներին` 
մասնագիտական դասընթացներ, անձնային աճի թրեյնիգ-

ներ: Արդյունքում մենք ունենք աճող հետաքրքրություն և իրազեկվա-

ծություն հոգեբանության ոլորտում:  
Նպատակ ունենալով կապել միմյանց հետ տեսությունն ու 

պրակտիկան և ներկայացնել այն ապագա հոգեբաններին` մեր 



49 
 

կողմից մշակվեցին մի շարք թրեյնինգային դասընթացներ: Դրանցից 

առաջինն էր ինքնավերլուծության հմտությունների զարգացման 

թրեյնինգը, իսկ ավելի ուշ`արդյունավետ ինքնաներկայացման հմ-

տությունների զարգացման թրեյնինգը: Ինքնավերլուծության հմտու-

թյունների զարգացման թրեյնինգի ծրագիրը կազմված է ուսանողին 

գործնական դաշտին, խմբային աշխատանքի ընդհանուր կանոն-

ներին ծանոթացնելու տրամաբանությամբ: Այս թրեյնինգից հետո 

ուսանողները ավելի կողմնորոշված են գործնական հոգեբանության, 

հոգեբանական խորհրդատվության հիմնական հասկացությունների 

շուրջ, ինչպես նաև հեշտությամբ են ընտրում հետագա մաս-

նագիտական թրեյնիգների ուղղվածությունը` հոգեդինամիկ, կոգնի-

տիվ-վարքաբանական և այլն: Ինքնավերլուծության հմտությունները 

թույլ են տալիս ուսանողներին վերաբերվել սեփական անձին այն-

պես, ինչպես հետագայում նրանք կվերաբերվեն իրենց այցելուներին: 

Այնպիսի առանցքային հասկացությունները, ինչպիսին են էմպա-

տիան, ռեֆլեքսիան, հետադարձ կապը, հուզական ներգրավվա-

ծությունը, ակտիվ լսումը և այլն, իրենց ուրույն տեղը պիտի զբաղեց-

նեն ապագա հոգեբանների մասնագիտական հայեցակարգում: Տվյալ 

դասընթացը նաև վեր է հանում այն անձնական խնդիրները, որոնք 

ունեն մասնակիցները` դրդելով նրանց արդյունավետ ուղիներ փնտ-

րել դրանց հաղթահարման հարցում:  

Ինքնաներկայացման հմտությունների թրեյնինգը ուղղված է 

ավելի «արտաքին» հարցեր լուծելու, խմբին, հասարակությանը ներ-

կայանալու, ունեցած գիտելիքները ցույց տալու, արդյունավետ շփում 

հաստատելու հմտությունների ձևավորմանը: Մասնակիցները  ծանո-

թանում են հաղորդակցման վերբալ և ոչ վերբալ օրինաչափու-

թյուններին, տարբեր իրավիճակներում ինքնաներկայացման առանձ-

նահատկություններին և այլն: Ինքնաներկայացման թրեյնիինգը նա-

խատեսված է ոչ միայն հոգեբանների, այլև՝ բոլոր մարդկանց համար: 

Ի վերջո, արդյունավետ ինքնավերլուծությունը և ինքնաներ-

կայացումը ամուր հիմք են հանդիսանում ուսանողների ճանաչողա-

կան, հուզական և վարքային ոլորտները կարգավորելու և կողմնո-

րոշելու համար: Ելնելով թրեյնինգների մասնակիցների գնահատա-

կաններից և հետադարձ կապից` կարող ենք հավաստել, որ դրանք 

նպաստել են նրանց անձնային աճին, մասնագիտության հանդեպ 
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ավելի լուրջ վերաբերմունք են ձևավորել, օգնել են վերաիմաստա-

վորել տեսական գիտելիքները: 
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THE PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF SELF-ANALYSES 

AND SELF-PRESENTATION SKILLS DEVELOPEMENT TRAININGS 
 

Ghazaryan I. 
 

The thesis describes the meaning of self-analyses and self-presentation 
skills development trainings for students of Psychology department. It is 
important to connect the theoretical issues with practical ones, as being a good 
psychologist means to have strong theoretical background, large variety of 
practical skills and will to present him or herself to a group, individuals, 
society, etc. 

 
 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРЕНИНГОВ 

РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ САМОАНАЛИЗА И САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 
 

Казарян И. 
 

В данном тезисе описаны особенности тренингов развития 
навыков самоанализа и самопрезентации, программы которых рас-
считаны в основном для студентов психологических отделений. 
Указанные тренинги помогают студентам связать изучаемую ими теорию 
с практикой, знакомят их с основными понятиями практической работы 
психолога. Уметь анализировать себя так, как потом надо будет 
анализировать пациентов, а также быть способными представить, 
показать свои знания и умения – основные цели тренингов развития 
навыков самоанализа и самопрезентации. 
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ТРЕВОГА  И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ  СТРЕССОВОЕ  
РАССТРОЙСТВО 

 
 

            Бабаханян-Гамбарян А., Сукиасян С., Тадевосян М.                       
Г. Ереван, Стресс-центр 

  

Посттравматическое  развитие - это хроническое изменение 
личности после переживания катастрофы. Переживший травматическое 
событие человек, постепенно ограничивает свои контакты, снижается 
психологический и социальный уровень функционирования. В наших 
ранних исследованиях было показано, что фактор «тревоги», наряду с 
«соматизацией» и «враждебностью» составляет своеобразный профиль 
больных ПТСР. В настоящем исследовании была поставлена задача 
изучить зависимость уровня фактора «тревоги» от ряда социально-
психологических (культуральных, клинических, биологических и т.д.) 
факторов, в частности, от уровня образования пациентов с ПТСР. 
Нарастание личностной тревоги, напряженности и конфликтности, 
нарушение адекватности самооценки, снижение устойчивости к 
психогениям, говорит о том,что травма затрагивает не только глубинные 
эмоциональные  “слои’’ психики, но и мировоззренческие установки, 
систему мотиваций. Было обследовано 30 мужчин-ветеранов 
Карабахской войны, перенесших боевой стресс и страдающих ПТСР. Все 
они были в возрасте от 35 до 61 года, средний возраст составлял 47±8 
лет. Уровень тревоги измерялся по опроснику SCL-90R и шкалой 
самооценки Спилбергера. Было обнаружено, что у ветеранов с высшим 
образованием тревога по SCL-90R составляет 2,1±0,6; у ветеранов со 
средне-специальным образованием тревога –2,0±0,5, со средним 
образованием – 1,7±0,6.  Bыявлены высокая  корреляция между уровнем 
тревоги по SCL-90R и выраженностью ПТСР по Миссисипской  шкале-R-
0,007. Hаиболее выраженные формы ПТСР,согласно Миссисипской 
шкале, выявлялись именно у лиц с высшим образованием - 123±14 балла. 
Высокий уровень тревоги был выявлен и по SCL-90R-1.9±0.6 и  по шкале 
самооценки Спилбергера-РТ-46±7,ЛТ-56± 12. Большинсво обследован-
ных ветеранов войны отличались высоким (высшее и среднее 
образование) уровнем образования. 

Образование является обязательным фактором формирования 
базисных убеждений и личностного роста индивида. Полученные нами 
данные позволяют рассматривать уровень образования как фактор, 
способствующий развитию тревоги у ветеранов Карабахской войны. 
Фактор тревоги, имеющий патогенетическое и патоформирующее 
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значение в клинической картине и динамике ПТСР, следует учитывать 
при организации лечебно-психологических, реабилитационных меро-
приятиях. 

 

Ссылки 
3. Ахмедова X.Б. Изменения личности при посттравматическом стрссовом  

расстройстве/ Ахмедова  X.Б.// Дисс. д-ра психологических наук-Москва 
2004, 304 с. 

4.  Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. –М: Наука 1983, 368 с. 
5.  Литвинцев  С. В. Посттравматические стрссовые расстройства: Учебное 

пособие/ В. Литвинцев, В. К.Шамрей, В. М. Лыткин-СПб.: ВМедА 1997, 
64 с. 

6. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса 
/Тарабрина Н.В. – СПб: Питер 2001, 272 с. 

 
 
 

ANXIЕTY AND POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER  
 

Babakhanyan-Ghambaryan A., Sukiasyan S., Tadevosyan M. 
 

30 men-veterans of Кarabakh war, who endured battle stress and who 
suffer from PTSD have been examined. All of them were at the age of 35-61, 
average age: 47±8 years old. 

 
 

ՏԱԳՆԱՊ ԵՎ ՀԵՏՎՆԱՍՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍԹՐԵՍԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ  
 

Բաբախանյան-Ղամբարյան Ա., Սուքիասյան Ս.,  Թադևոսյան Մ. 
 

Հետազոտվել են ղարաբաղյան պատերազմի` մարտական 

սթրես տարած և ՀՏՍԽ-ով տառապող 30 տղամարդ վետերաններ: 

Բոլորի տարիքը` 35-60տ է, միջին տարիքը` 48±7: 
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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻԱՆ ՊԱԹՈՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Նալբանդյան Կ.                       
Ք.Երևան, Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն 

 

Այսօր համաշխարհային պրակտիկայում ցուցաբերվող հոգե-

բանական օգնության ձևերը բազմաթիվ են և տարբերվում են իրենց 

բնույթով: Հոգեբանական օգնության ամենակարևոր խնդիրներից 

մեկը դժվար իրավիճակներում մարդկանց հոգեբանական աջակ-

ցության կազմակերպումն է: Եթե դիտարկում ենք հոգեբանական ծա-

ռայության դերն ու նշանակությունը առողջապահական ոլորտում, 

գուցե կարիք կա սահմանելու նախ և առաջ` ինչ է «հոգեկան 

առողջություն» հասկացությունը: Այն մի կողմից ենթադրում է մարդու 

կողմից իր դերերի կատարում, իսկ մյուս կողմից ապահովում է նրա 

ներդաշնակ և անընդհատ զարգացումը: Որպես հոգեբանական 

առողջության կարևորագույն չափանիշներ՝ հանդես են գալիս 

սուբյեկտիվ պատկերացումների և արտացոլվող օբյեկտիվ 

իրականությանը համարժեք, տարիքին համապատասխան, հուզա-

կամային, իմացական ոլորտի մակարդակը, հարմարվողականու-

թյունը, սեփական վարքի կառավարման ընդունակությունը, կենսա-

կան նպատակների խելամիտ պլանավորումը, իրատեսությունը, 

ինչպես նաև համարժեք ակտիվությունը` դրանց ձեռքբերման 

ընթացքում: Հոգեբանական առողջությունը հոգեկան բարվոքության 

վիճակն է, որը բնութագրվում է հիվանդագին հոգեկան դրսևորում-

ների բացակայությամբ և ապահովում է արտացոլվող շրջապատող 

իրականության կարգավորումը: 
Հոգեկանի ձևավորման մասին խոսելիս հարկ է առանձնացնել 

երկու հիմնական մոտեցումներ` նոզոցենտրիկ և նորմոցենտրիկ, իսկ 

հոգեկան անբարվոքության պատճառները, որպես կանոն, լինում են 

օրգանական և ֆունկցիոնալ:  
Եթե հոգեբանական ծառայությունը դիտարկենք ֆիզիկական և 

մտավոր տարբեր սահմանափակումներ ունեցող անձանց, ինչպես 

նաև հոգեկան զարգացման խանգարումներ, սոմատոնյարդա-

բանական խնդիրներ ունեցող անձանց միջակայքում, ապա պետք է 

խոսենք հոգեախտորոշման, հոգեշտկման և ադապտացիայի 

դժվարությունների մասին, որոնք պայմանավորված են նրանց անձի 

դեֆեկտի կառուցվածքով, ինչն արտահայտվում է նրանց մտածո-
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ղության և հուզա-կամային զարգացման ինքնատիպ առանձնահատ-

կություններով: 
Վերը նշված անձանց համար կազմակերպվող հոգեբանական 

օգնության համակարգը կազմված է հետևյալ բաղկացուցիչներից, 

ըստ Ի.Ի. Մամայչուկի:  

 

 

Հոգեբանական 

օգնություն 

տարբեր 

խնդիրներ 

ունեցող 

երեխաներին 

 

 

հոգեախտորոշում հոգեբանական      

կանխատեսում հոգեբանական     խորհրդատվություն

հոգեշտկում 

հոգեբանական 

ուղղորդում հոգեբանական աջակցություն 

 

 Այս համակարգի բաժինները փոխկապակցված են, բայց 

յուրաքանչյուրը ունի իր առանձնահատկությունը ու ուղղվածու-

թյունը: Այսպիսի հոգեբանական օգնություն կարող է ցուցաբերել 

բազային հոգեբանական կրթություն և թեսթավորելու, հոգեախտորո-

շում կատարելու իրավունք ունեցող հոգեբանը, քանի որ զարգացման 

և հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների և դեռահասների հոգե-

կորրեկցիայի մասին խիստ տարբերակված, հստակ մշակված մեթոդ-

ների վերաբերյալ գիտելիքների բացակայությունը, հոգեբանական 

տեխնիկաների ոչ ադեկվատ ընտրությունը բացասաբար է ազդում 

հոգեկանի զարգացման վրա, ինչպես նաև շոշափելի դժվարու-

թյուններ են ստեղծվում ծնողների և այլ մասնագետների աշխա-

տանքի համար: Այստեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նրանց զար-

գացման բարդ կառուցվածքն ու առանձնահատկությունը, զարգաց-

ման կենսաբանական և սոցիալական գործոնների հարաբերա-

կցության բնույթը, զարգացման սոցիալական իրադրության առան-

ձնատկությունները, անձի փոփոխությունների արտահայտվածու-

թյան աստիճանը` կապված հիվանդության հետ, ինչպես նաև 

միջանձնային շփման առանձնահատկություներն ընտանիքում և 

սոցիումում: 
Հոգեբանական օգնությունը կարելի է դիտարկել լայն և նեղ 

իմաստով: Լայն իմաստով այն հոգեբանական միջամտությունների 
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համակարգ է, որն ուղղված է նշված կոնտինգենտի մոտ առկա 

հոգեկան ֆունկցիաների և անձնային հատկությունների անլիարժեքու-

թյան վերացմանը: Նեղ իմաստով` դա հոգեբանական ազդեցության 

միջոցներից մեկն է` ուղված երեխայի անձի զարգացման ներդաշ-

նակեցմանը, նրա սոցիալական ակտիվությանը, ադապտացիային, 

ադեկվատ միջանձնային փոխհարաբերությունների ձևավորմանը: 
Այսպիսի հոգեբանական օգնությունից ու ծառայությունից 

կարող են օգտվել զարգացման պերվազիվ խանգարումներով անձինք 

(աուտիզմ, Ռետտի հիվանդություն, Ասպերգերի հիվանդություն, 

մանկական դեզինտեգրատիվ խանգարում և այլն), նաև կենտրո-

նական նյարդային համակարգի խանգարումների, մանկական ուղե-

ղային պարալիչի (ՄՈՒՊ), քրոմոսոմային հիվանդությունների 

դեպքում: Ինչպես նաև գերակտիվության համախտանիշով (ՈւՊԳԽ), 
մտավոր հետամնացություն, էպիլեպսիա, դեպրեսիվ և տագնապային 

խանգարումներ ունեցող անձինք:  
Իսկ եթե ֆիզիկական և մտավոր զարգացման խանգարում-

ներով, և այլ համախտանիշներով անհատները գտնվում են հատուկ 

տիպի հաստատություններում, ապա հոգեբանական ծառայությունը 

գործում է հետևյալ կերպ. 
 հետազոտվում են ինտելեկտուալ դիսֆունկցիաները, անկա-

րողության հոգեբանական ազդեցությունը անձի ադապտա-

ցիայի վրա 
 հոգեախտորոշիչ հետազոտություններից ստացված տվյալ-

ները օգտագործվում են բուժման և խնամքի պլանի մեջ 
 յուրաքանչյուր երեխայի համար կազմվում է հատուկ ծրագիր 

նրա սոցիալական ակտիվության և վարքագծի վերաբերյալ 
 գնահատվում է անկարողության հոգեբանական ազդեցու-

թյունը անձի և նրա ընտանիքի վրա 
 հոգեբանական խորհրդատվություն է անցկացվում ծնողների 

և ընտանիքի անդամների հետ` ուղղված խնդրին հարմար-

մանը և դժվարությունների հաղթահարմանը 
 հոգեբանկան խորհրդատվություն է կազմակերպվում խնա-

մող անձնակազմի հետ, ինչպես նաև աշխատանքային թիմի 

հետ (որի կազմում են հոգեբույժը, բժիշկը, հոգեբանը, մանկա-

բույժը, լոգոպեդը, հատուկ մանկավարժը, սոցիալական 

աշխատողը, զբաղվածության թերապևտը, վերականգնողա-
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կան բուժքույրը, խնամքն իրականացնող անձնակազմը)` այն 

բանի շուրջ, թե ինչպիսի ստրատեգիա ընտրել անհատի 

վարքագիծը փոխելու համար: 
 կազմակերպվում են հաստատության սաների համար ինքնա-

վստահությունը բարձրացնող տարբեր խաղ-թրեյնինգներ, 

իսկ խնամքն իրականացնող անձնակազմի համար սեմինար- 

թրեյնինգներ: 
Հոգեբանական օգնությունը նկարագրված բնագավառում հիմն-

վում է ներքոհիշյալ թերապևտիկ մոտեցումների վրա: Նշենք, որ ըն-

դունելի և իրենց արդարացրած են համարվում էկլեկտիկ մոտեցում-

ները` այսինքն տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաների համար 

տարբեր մեթոդների կիրառությունը:  
Հոգեդինամիկ մոտեցումները մանկական հոգեպաթոլոգիան 

դիտարկում են` որպես ենթագիտակցական և գիտակցական կոն-

ֆլիկտներով պայմանավորված երևույթ, իսկ՝ որպես խնդիրների 

հաղթահարման ճանապարհ, տեսնում են անգիտակցական գործոն-

ների գիտակցումը: 
Վարքաբանական մոտեցումները ենթադրում են, որ վարքի շատ 

անոմալ ձևեր երեխան սովորում է, և խնդրի շտկման հիմնական միջոցը՝ 

վերաուսուցանելն է: Կիրառվում են ուսուցման տեսությունից վերցված 

միջոցներ, օրինակ՝ դրական ամրապնդում, մոդելավորում և այլն: 
Կոգնիտիվ-վարքաբանական մոտեցումը հոգեբանական խան-

գարումները դիտարկում է` որպես մտածողության սխալ սխեմայի 

հետևանք: Նպատակն է սովորեցնել անձին օգտագործել կոգնիտիվ և 

վարքաբանական ստրատեգիաներ՝ վարքի կարգավորման համար: 
Այցելուակենտրոն մոտեցումը հոգեբանական խնդիրները դի-

տարկվում է` որպես շրջակա միջավայրի և սոցիալական ան-

բարենպաստ պայմանների հետևանք, որոնք ազդում են անձնային 

աճի և ադեկվատ գործունեության վրա և կարող են բերել ինքնագնա-

հատականի իջեցման և հուզական վիճակի վատթարացման: 
Բժշկական մոդելը մանկական հոգեպաթոլոգիան դիտարկում է 

որպես կենսաբանական խախտումներից կամ դիսֆունկցիաներից 

բխող երևույթ, և բուժման մեջ գլխավորապես հիմնվում է դեղորայք-

ների վրա: 
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Համակցված թերապիայի դեպքում կիրառվում են երկու կամ 

ավել տեսակի միջամտություններ, որոնցից յուրաքանչյուրը կարող է 

զբաղեցնել իր ինքնուրույն տեղը բուժման ռազմավարության մեջ:  

Բազմաթիվ ուսումնասիրություններով հիմնավորված է, որ 

անհամեմատ բարձր արդյունավետությամբ են հատկանշվում այն 

հոգեբանական ներգործությունները, որոնք կենտրոնանում և բացա-

հայտում են խնդիրը՝ հիվանդության առաջացման առավել վաղ 

փուլում: Որքան վաղ է հայտնաբերված հիվանդությունը կամ խնդիրը, 

այնքան արդյունավետ են տարվող հոգեշտկողական աշխատանքները: 
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PSYCHOLOGICAL INTERVENTION IN  PATHOPSYCHOLOGY 
 

Nalbandyan K. 
 

The article discusses the role and the significance of the psychological 
service in the network of pathopsychology. Different somatoneurological 
problems of people with physical or mental restrictions (psychological work 
with these people is based on psychodiognostical and psycho-correctional 
methods) are accentuated as well. The psychological service in the special 
institutions for people with physical or mental restrictions or other syndroms, 
is also represented. The proper psychological help is based on an eclectic 
approach and different applicable methods of therapy. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ПАТОПСИХОЛОГИИ 

                                                                                                        Налбандян K. 
 
         В данной статье рассматривается роль и уникальное значение 
психологической службы в рамках патопсихологии. Акцент ставлен на 
различные соматоневрологические проблемы  людей с физическими и 
умственными ограничениями, работа с которыми основана на 
психодиагностических, психокоррекционных  подходах психологии. 
Также представляется  психологическая служба в тех специальных 
учреждениях, где находятся люди с физическими и умственными 
ограничениямы и различными синдромамы. Должная психологическая 
помощь характеризуется эклектическим подходом и разнообразием 
применимых методов терапии. 
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ՀԱՋՈՂՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈՐՈՇ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

(ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐՈՒՄ) 
 

Աբրահամյան-Թովմասյան Ն. 
Ք. Աբովյան, «Սատար» հոգեբանական կենտրոն 

 

Ժամանակակից  հոգեբանության  մեջ  լայնորեն տարածված  են 

հոգեբանական հնարքներ ու գիտելիքներ, որոնց հետևողական կիրա-

ռումը  հանգեցնում  է  մարդու առջև  ծառացած խնդիրների  լուծմանը, 

նպատակների  և  նունիսկ  ցանկությունների,  երազանքների  իրակա-

նացմանը: 

Եթե  փորձենք  ընդհանրացված  կերպով  ներկայացնել  կյանքի 

տարբեր  ոլորտներում  հաջողության  ձեռք  բերմանն  ուղղված 

բազմաթիվ  մոտեցումները  (քաուչինգ,  Տոյչ  ամուսինների  կողմից 

առաջարկված  IDEAԼ1 մեթոդը [8, с. 12], մտքի ուժի կիրառում, Կեխոյի 

ենթագիտակցության ակտիվացման մեթոդիկան,   ռուս հեղինակներ, 

կիսագիտական կամ երբեմն նույնիսկ կեղծ-գիտական մեթոդիկաները 

և այլն) որոնք ակտիվորեն կիրառվում են ինչպես առանձին անհատ-

ների, այնպես  էլ  հոգեբանների,  հոգեբանական  կենտրոնների  ու այլ 

հոգեբանական,  սոցիալական  ուղղվածություն  ունեցող  կազմակեր-

պությունների  կողմից,  ապա  կստանանք  հետևյալ  քայլերի  հաջոր-

դականությունը. 

1. Իրական ցանկության (նպատակի) բացահայտում և հստա-

կեցում, այլ կերպ ասած` նպատակադրման փուլ, 

2. Նպատակների, ցանկությունների իրականացմանը խոչըն-

դոտող մտքերի, համոզմունքների, հավատալիքների ու դիրքո-

րոշումների բացահայտում, վերացում կամ վերափոխում, 

3. Նպաստող, դրական մտքերի, համոզմունքների դիրքորո-

շումների ձևավորում, համապատասխան աֆֆիրմացիաների2 

ձևակերպում, 

                                                            
1 IDEAL  անգլերեն հապավում. I` Individualized-անհատականացված, Directive` 
ուղղված, Explanatory` բացատրող,  Action` գործող, Logic` տրամաբանական գործո-

ղությունների պլանով:  
2 Աֆֆիրմացիա /լատ.  Affirmation` հաստատում եմ/`  հակիրճ վերբալ դրական , 

հաստատողական եղանակով կատարված արտահայտություն, «բանաձև», որը բազմա-
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4. Ցանկալի իրականության վիզուալիզացիա: 

Այս փուլերը կամ քայլերը «համեմված» են մի քանի 

պահանջներով` հավատք, համոզվածություն, կիրառման հետևո-

ղականություն, որոնք հաճախ բավարար են սուր խնդիրներ չունեցող 

այցելուի հետ աշխատելու համար: Դրանք հոգեբանական աշխա-

տանքի հիմնական պահանջներին հետևելու դեպքում (անհատական 

մոտեցում, օբյեկտիվություն և այլն) հանգեցնում են արդյունավետ 

վերափոխումների, ներքին ռեսուրսների ակտիվացմանն, ինչն էլ իր 

հերթին այցելուի մոտ առաջացնում է վստահություն սեփական 

ուժերի նկատմամբ և դրանք ինքնուրույն, արդյունավետ գործադրելու 

կարողություն: 

Այստեղ ցանկանում ենք կանգ առնել տվյալ մեթոդների կիրառ-

ման որոշ առանձնահատկությունների վրա, որոնց անտեսումը կամ 

թերագնահատումը կարող է բարդացնել կամ արժեզրկել հոգեբանի 

աշխատանքը: Հաշվի առնելով, որ այս մեթոդների տեսանելի մատչե-

լիության հետևանքով դրանք կիրառում են ոչ միայն որակավորմամբ 

հոգեբանները, այլև՝ հարակից մասնագիտության տեր մարդիկ, կա-

րևոր ենք համարում անդրադառնալ դրանց:  

 Թեև նշված հոգեբանական հմտությունների հեղինակներն 

առանձնահատուկ պահանջներ, սահմանափակումներ չեն 

ներկայացնում դրանցից օգտվողների տարիքին, այլ միայն 

որոշակիորեն պարզեցնում են մեթոդի ներկայացումը նախա-

դպրոցական կամ դպրոցական տարիքի երեխաների համար, 

այդուհանդերձ, պրակտիկ կիրառումը ցույց է տալիս, որ 

զարգացման ճգնաժամային փուլերում գտնվող անձանց հետ 

աշխատելիս անհրաժեշտ է ցուցաբերել որոշակի զգուշու-

թյուն: Մասնավորապես պատանեկության տարիքում գտն-

վող այցելուների հետ աշխատանքներում անհրաժեշտ է 

որոշակի վերապահումներով օգտվել վիզուալիզացիայի մե-

թոդիկայից` հաշվի առնելով այդ տարիքին բնորոշ երազ-

կոտության վիճակը: Դա խուսափելի կդարձնի հավանական 

բարդությունները (օտարում իրականությունից, անգործու-

                                                                                                                       
կի կրկնության դեպքում նպաստում է անհրաժեշտ հոգեբանական դիրքորոշման կամ 

պատկերի ամրապնդմանը, բարելավում է հոգեհուզական ֆոնը և խթանում դրական 

փոփոխությունները կյանքում:  
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թյուն, պարապուրդ). անհրաժեշտ է համակցել այն ակտիվ 

գործունեությամբ (ինչպես մտավոր վիզուալիզացված կեր-

պարների վերբալ արտահայտում, քննարկում, վերլու-

ծություն, այնպես էլ առարկայական, այսինքն՝ որոշակի քա-

յլերի ձեռնարկում օբյեկտիվ իրականության պայմաններում): 

 Անհրաժեշտ է հաշվի առնել քննարկվող մեթոդների կողմից 

առաջացվող, այսպես կոչված` «նախատրամադրության» էֆեկ-

տը: Քննարկվող մեթոդները ներկայացնող գրքերի, մասնա-

գետների, տեսանյութերի կողմից տրվող խոստումներն ու հա-

մոզմունքները առաջացնում են դրանց կիրառման և ար-

դյունավետության վերաբերյալ թվացյալ մատչելիության 

պատկերացում, ակնկալիք արդյունքների բազմազանություն: 

Այս ամենն առաջացնում է դրական նախատրամադրվա-

ծություն, որը թեև անհրաժեշտ պայման է արդյունավետ 

հոգեբանական աշխատանքի համար, սակայն իր ծայրահեղ 

դրսևորման մեջ (ինչպիսին հանդիպում է խոցելի հոգեկերտ-

վածք ունեցող, անհավասարակշիռ հոգեկան վիճակում 

գտնվող, հուզական ոլորտի լուրջ խնդիրներ ունեցող անձանց 

շրջանում) հանգեցնում է մտածողության քննադատողա-

կանության և արտաքին ակտիվության նվազեցման: 

 Հայտնի է, որ մարզման ցանկացած ձև, լինի դա հոգեբա-

նական, թե ֆիզիկական, ուղղված է առավելագույն լարվա-

ծության, հնարավորությունների ու գագաթնակետի բացա-

հայտմանը: Նույնը հավաստի է նաև հաջողության ձեռքբեր-

ման հոգեբանական հմտություններին վերաբերող անհատա-

կան կամ խմբակային մարզման աշխատանքներին: Յուրա-

քանչյուր անհատ ապրում է իր կարողությունների գոտում: 

Զարգացող անհատը ձգտում է ընդարձակել այն իր զարգաց-

ման մերձակա գոտու հաշվին: Այդ զարգացմանն ուղղված 

անհատական կամ խմբային աշխատանքներին անհրաժեշ-

տաբար պետք է հաջորդի որոշակի, երբեմն նույնիսկ տևա-

կան դադար` նոր հնարավորությունների չափաբաժինը յու-

րացնելու համար: Առանց այդ դադարի նշված հնարա-

վորություններն ու ընդունակությունները հաճախ ոչ միայն 

անօգուտ են, այլև վնասակար:   



62 
 

Մեթոդների արդյունավետությունը խիստ կասկածի չենթար-

կելով հանդերձ՝ կարևորում ենք տվյալ նյութի վերաբերյալ լուրջ 

ուսումնասիրությունների կատարումը, որի արդյունքում հնարավոր 

կլինի մշակել մեր միջավայրին ու իրականությանն առավել հա-

մապատասխան և արդյունավետ մոտեցումներ, ինչին էլ պատրաստ է 

աջակցել «Սատար» հոգեբանական կենտրոնը:  
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SOME PECULARITIES OF APPLYING OF THE LATEST 

PSYCHOLOGICAL APPROACHES FOR SUCCESS ACHIEVEMENT 
 (IN INDIVIDUAL AND GROUP WORK) 

 
 Abrahamyan-Tovmasyan N. 

 
This article presents some of the features of the latest psychological 

success achievement techniques, knowledge of which will increase the 
productiveness of their applying and avoid possible complications in the work 
with adolescents, persons with vulnerable mental organization. 

  
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЕЙШИХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДИК ПО ДОСТИЖЕНИЮ УСПЕХА  
(В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И ГРУППОВОЙ РАБОТЕ) 

 

Абраамян-Товмасян Н. 
 

В данной статье представлены некоторые особенности применения 
новейших психологических методик по достижению успеха, знание 
которых поможет более продуктивно применять их и избежать 
возможных осложнений в работе с подростками, лицами с тонкой 
психической организацией. 

 



63 
 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԱՐՅԱՆ ՏԱՐԲԵՐ 

ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ 

ԾՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏ  
 

Զաքարյան Մ.  
Ք.Երևան, Անմիջական Օգնություն Ասոցացիա ՀԲԿ 

 

Անմիջական Օգնություն Ասոցացիան հիմնադրվել է 1997թ.-ին` 

որպես զարգացողական կազմակերպություն: Իրականացնում է 

ծրագրեր հոգեբանական, սոցիալական և կրթական ոլորտներում` 

ուղղված հիվանդ, անկարող և սոցիալապես  անապահով երեխա-

ներին, դեռահասներին և նրանց ընտանիքներին: ԱՕԱ-ն գործու-

նեությունը ծավալում է ԲԿ. ԵԴԱԻ-ում, ԱրԲեՍ առողջության կենտ-

րոնում և Արյունաբանական կենտրոնի մանկական բաժանմունքում: 

Կազմակերպության միջոցով «Արաբկիր» ԲԿ-ում 2001թ-ից գործում է 

հիվանդի ընտանեկան տուն-կացարանը (մոդել` Ռոնալդ Մակ 

Դոնալդի տուն) և նախատեսված է հեռավոր շրջաններից բուժվող 

երեխաների և նրանց ընտանիքների համար: 

Ես աշխատում եմ Արյունաբանական կենտրոնի մանկական բա-

ժանմունքում: Այստեղ բուժվում են արյան տարբեր հիվանդություններ 

ունեցող 0-18 տ. երեխաներ: Գոյություն ունեն արյան բազմաթիվ 

տեսակներ, սակայն ցանկանում եմ նշել նրանցից մի քանիսը, որոնք 

համարվում են ծանրագույնները և բուժման հավանականությունը այս 

հիվանդությունների դեպքում ավելի փոքր է: Դրանք են` A պլաստիկ 

անեմիան, տալասեմիան, որոնց բուժման միակ տարբերակը 

ոսկրածուծի փոխպատվաստումն է, ինչպես նաև լեյկեմիան` արյան 

քաղցկեղը, կոչվում է նաև սպիտակարյունություն: Ես` որպես հոգեբան, 

հիվանդանոցում իրականացնում եմ հոգեբանական խորհրդատվություն 

ծնողների և հատուկ մանկավարժների համար, կազմակերպում եմ 

աջակցման խմբեր հիվանդ երեխաների ծնողների համար, թերապևտիկ 

աշխատանքներ եմ կատարում հիվանդ երեխաների հետ` բուժման 

ընթացքում, ինչպես նաև բուժումից հետո` պահպանողական փուլում, 

եթե բժիշկը գտնում է, որ երեխան կարիք ունի հոգեբանական 

աշխատանքի: Այս կենտրոնում ես աշխատում եմ շուրջ 6 տարի: 

Առաջին անգամ, երբ ես ոտք դրեցի արյունաբանական կենտրոն, 

հասկացա, որ հատկապես այստեղի հիվանդները և նրանց ծնողները 

շատ մեծ կարիք ունեն հոգեբանական աշխատանքի: Ծնողները մեծ 
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սթրես են ապրում, երբ բժիշկը բազմաթիվ հետազոտություններից հետո 

հայտնում է ծանր հիվանդության լուրը: Իմ աշխատանքը կայանում է 

նրանում, որպեսզի օգնեմ հիվանդ երեխաների ծնողներին կարողանալ 

հոգեպես ամրապնդվել, չհուսալքվել և սկսել պաքարել հիվանդության 

դեմ: Երեխաների հետ աշխատում եմ արտ-թերապևտիկ 

տեխնիկաներով, ծնողների հետ, ինչպես նաև 13տարեկանից բարձր 

երեխաների հետ, բացի արտ-թերապևտիկ տեխնիկաներից, կիրառում 

եմ նաև կոգնիտիվ թերապիան: Աշխատելու ընթացքում իմ առջև 

նպատակ չեմ դրել կատարել հատուկ հոգեբանական հետազոտություն, 

սակայն երկարատև դիտումների արդյունքում` շուրջ 6 տարի, հանգել 

եմ հետևյալ եզրակացություններին. 

 Բուժվող երեխաներից առավել բարձր ինտելեկտ ունեցող-

ները, ովքեր զարգացած են և բանիմաց, նաև մանրամաս-

նորեն հետաքրքրվում են իրենց հիվանդությամբ, բուժման 

ընթացքի դժվարությամբ և առավել ծանր են տանում, քան այն 

երեխաները, ում զարգացվածության մակարդակը ցածր է, 

ովքեր չունեն գիտելիքների հիմնավոր բազա և չեն էլ փորձում 

իմանալ իրենց հիվանդության մասին ու չեն հետաքրքրում 

հիվանդության բնույթով: Այս երեխաները շատ ավելի հեշտ 

են անցնում բուժման ընթացքը: Այստեղից հետևություն` այն 

երեխաները, ովքեր գիտակցում են իրենց հիվանդության 

բարդ լինելը, առավել ծանր են տանում բուժման ընթացքը, 

իսկ չիմացությունը, այս դեպքում, օգնում է համեմատաբար  

թեթև անցնել երկարատև բուժումը: 

 Երկարատև դիտարկումների արդյունքում պարզել եմ նաև, 

որ այն երեխաները և հատկապես` ծնողները, ովքեր բուժման 

ընթացքին լավատեսորեն և մեծ հավատով են տրամադրված, 

բուժման ընթացքը անցնում են հարթ և բարեհաջող: 

Երեխաների բուժման ողջ  ընթացքում, որը հիմնականում կա-

տարվում է քիմիաթերապիայի միջոցով և հաճախակի թողնում է 

բացասական հետևանքներ տարբեր օրգան-համակարգերի վրա (օրի-

նակ՝ նյարդային համակարգի), երեխաները դառնում են դյուրագրգիռ, 

ագրեսիվ: Ունեցել ենք դեպք, երբ երեխայի մոտ հոգեկան շեղում է 

առաջացել: Ես հոգեբանական աշխատանք եմ տանում և´ երեխաների, 

և´ նրանց ծնողների հետ: Բացի բուժման դժվար և երկարատև լինելուց, 

այն նաև թանկարժեք է: Բժիշկները շատ հաճախ ժամանակ չեն ունե-
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նում զրուցել, բացատրել հիվանդության նրբությունների մասին, այդ 

անորոշությունը հիվանդ երեխաների ծնողների մոտ առաջացնում է 

տագնապ: Ես հոգեբանորեն նախապատրաստում եմ նրանց սպասվող 

դժվար պրոցեդուրաներին, դրականորեն տրամադրում բուժման ընթաց-

քին, ինչը շատ կարևոր է առողջացման համար: Սովորեցնում եմ երե-

խաներին ճանաչել և ղեկավարել սեփական հույզերը, զգացմունքները, 

ձեռք բերել հուզական հավասարակշիռ վիճակ և հաղթահարել վախը: 

Արտ-թերապևտիկ տեխնիկաների միջոցով երեխաների մոտ ակտիվաց-

վում են ներքին ռեսուրսները. երեխաները կարողանում են պայքարել 

հիվանդության դեմ, նայել դեպի ապագա: Աշխատանքի արդյունա-

վետության` դրական դինամիկայի մասին, վկայում են նկարներում 

առկա գունային գաման, բովանդակությունը: Ծնողները իրենք ևս խոս-

տովանում են, որ աշխատանքի արդյունքում իրենց երեխաների ինք-

նազգացողությունը լավացել է, որն էլ իր հերթին առաջ է բերել դրական 

փոփոխություններ:   

 

Հղումներ 
1. Handbook of Pediatrics 17th edition. Gerald B. Meronstein, David W. Kaplan, 

Adam A. Rosenberg. Prentice – Hall International Inc. 1993 
2. Ферс Г. М. Тайный мир рисунка: Исцеление через искусством. 

 

PSYCHOLOGICAL WORK WITH CHILDREN HAVING VARIOUS 
DISEASES OF BLOOD AND WITH THEIR PARENTS 

 
Zakaryan M. 

 

Psycologicol work with children having blood diseases (the most 
serious of which is Leukemia) is very important. These people need 
psychological support, because the treatment can be very difficult and long. 

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С 
ГЕМОТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И С ИХ 

РОДИТЕЛЯМИ 
Закарян М. 

 

Психологическая работа с детьми с гемотологическими заболе-
ваниями, из которых наитяжелейшая форма - лейкоз, и с их родительями, 
очень важна. Эти люди нуждаются в психологической поддержке, 
потому что лeчение может быть долговременным и тяжелым. 
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ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՆԵՅՐՈԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԾՐԱԳՐԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 
 Կարախանյան Ա.  

Ք. Երևան, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն 
 

Երևանի պետական համալսարանի Կիրառական հոգեբանու-

թյան կենտրոնում անցկացվում են ՆԼԾ թրեյնինգներ հետևյալ 6 փու-

լերով. 

1. Լեզվական մետամոդել (40 ժամ), 

2. Խարսխման տեխնիկաներ (30 ժամ), 

3. Սուբմոդալային տեխնիկաներ (40 ժամ), 

4. Ռեֆրեյմինգ (վերաձևավորում) (30 ժամ), 

5. Զույգ հարաբերությունների թերապիա (ընտանեկան 

թերապիան` 30 ժամ), 

6. Էրիկսոնյան հիպնոզ (30 ժամ): 

Լեզվական մետամոդելը նախատեսված է թերապիայի 

անցկացման առաջնային փուլի, ինչպես նաև խորհրդատվության 

համար: Խարսխման և սուբմոդալային տեխնիկաները նախատեսված 

են նևրոզների և նևրոտիկ վիճակների բուժման համար, ռեֆրեյմինգը` 

հոգեծին և սոմատիկ հիվանդությունների համար:  Յուրանքանչյուր 

փուլի յուրացման համար անհրաժեշտ են նախորդ փուլում 

յուրացված տեխնիկաներն ու մեթոդները, և դրանով էլ 

պայմանավորված է փուլերի նշված հաջորդականությունը:  

Դասերի անցկացման ինտերակտիվ թրեյնինգային բնույթը 

օգնում է մասնակիցներին ոչ միայն ծանոթանալ դասավանդվող 

մեթոդներին ու տեխնիկաներին, այլև դասի ընթացքում մարզվել` 

դրանց իրականացման ու անցկացման մեջ: Մեր կարծիքով դա 

բարձրացնում է դասավանդվող նյութի յուրացման արդյունավետու-

թյունը:  

Դասընթացները նախատեսված են համալսարանի հոգեբա-

նության ֆակուլտետի բարձր կուրսերի այն ուսանողների համար, 

ովքեր ցանկանում են տիրապետել ժամանակակից հոգեթերապևտիկ 

մեթոդներին և ուղղություններին: Նշվաց 6 փուլերը ներառում են 

ժամանակակից ՆԼԾ- ի ողջ հիմնական սպեկտորը: 
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Համալսարանում անցկացվող դասընթացներից բացի Արմեն 

Կարախանյանի հոգեբանական գրասենյակում իրականացվում է 

առաջնային խորհրդատվություն, ինչպես նաև`                  

1. նևրոզների բուժում` 

 սևեռուն և կպչուն մտքեր, 

 սևեռուն զգացմունքներ` վախ, տագնապ, անհանգիստ 

վիճակներ, դեպրեսիա և այլն, 

 կպչուն, նյարդային շարժումներ, անցանկալի սովորություն-

ներ` ծխելը, խմելը, խաղամոլությունը և այլն: 

2. ընտանեկան հոգեթերապիա` 

 միջանձնային կոնֆլիկտների և միջդերային վարքերի շտկում 

և ներդաշնակեցում. 

  ամուսնական և ընտանեկան հարաբերությունների շտկում. 

 սեքսուալ պրոբլեմների շտկում և փոխհարաբերությունների 

ներդաշնակեցում: 

Առաջարկվում են նաև թրեյնինգների հետևյալ տեսակները.  

1. Շփման և հաղորդակցման  

Թրեյնինգի նպատակն է սովորեցնել հոգեբանական ժամա-

նակակից հնարքներ, որոնք թույլ կտան արագորեն և արդյունավետ 

կերպով կառուցել փոխադարձ   հասկացման և վստահության վրա 

հիմնված հաղորդակցում (գործնական, ընկերական, բարեկամական 

և այլն), ինչը կօգնի զրուցակցի համար դառնալ շատ կարևոր անձ: 

Թրեյնինգը նախատեսված է պրոֆեսիոնալ բանակցություններ 

վարողների և բոլոր նրանց համար, ովքեր աշխատանքի բերումով 

շփվում են մարդկանց հետ (իրավաբաններ, հոգեբաններ, սոցիա-

լական աշխատողներ, բուժաշխատողներ, մանկավարժներ, վաճա-

ռողներ և այլոք): 

2. Խմբային հաղորդակցման թրեյնինգ 

Թրեյնինգի նպատակն է սովորեցնել ժամանակակից հոգե-

բանական մեթոդներ ու հնարքներ, որոնք թույլ կտան կառուցել 

արդյունավետ խմբային հաղորդակցում: Թրեյնինգը նախատեսված է    

ներկայացուցչական ելույթների, հաղորդումների, դասախոսու-

թյունների, դասերի և  այլնի  անցկացման ունակությունների զար-

գացման համար: Դասավանդումը, ներկայացումը, հաղորդումը և 

այլն, համարվում են արդյունավետ կազմակերպված, եթե հաղոր-

դողին հաջողվում է. 
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 գրավել և պահպանել խմբի (լսարանի) ուշադրությունը, 

 ներշնչել վստահություն իր և հաղորդվող նյութի նկատմամբ, 

 ղեկավարել և առաջնորդել խումբը: 

Թրեյնինգի արդյունքում ձեռքբերված ունակությունները հնա-

րավորություն կտան հեշտությամբ և արագորեն ստեղծել հարա-

բերություններ խմբի հետ,  վստահություն ներշնչել և արդյունավետ 

դարձնել ղեկավարման գործընթացը: 

3. Վաճառքի և ծառայությունների մատուցման թրեյնինգ 

Թրեյնինգի   նպատակն է  սովորեցնել ժամանակակից   հոգե-

բանության մեջ տեղ գտած (վարքային հոգեբանության, Էրիքսոնյան 

հիպնոզ, ՆԼԾ և այլն) ամենաարդյունավետ մեթոդներին ու հնարքնե-

րին, որոնք թույլ կտան զգալիորեն բարելավել վաճառքի, ծառա-

յությունների  մատուցման արդյունավետությունն ու կուլտուրան: 

Թրեյնինգը նախատեսված է վաճառողների, բրոքերների, բա-

նակցողների և բոլոր նրանց համար, ովքեր զբաղված են ապրանք-

ների վաճառքով ու ծառայությունների մատուցմամբ:           

4. Ծանոթություններ հաստատելու թրեյնինգներ                                                 

Հնարավորություն են տալիս տիրապետել ծանոթանալու և 

շփման արվեստին: Ամբողջովին կառուցված ՆԼԾ-ի և Էրիքսոնյան ու 

դասական հիպնոսի ամենաարդյունավետ տեխնիկաների և 

մեթոդների վրա, սովորեցնում են`                                                                                      

ա. հեշտ և անկաշկանդ ծանոթանալ ցանկացած իրավի-

ճակում  (փողոցում, դրսում, սրճարանում, տրանսպորտում) ցանկա-

ցած մարդու հետ (անկախ շփման բնույթից` գործնական, ընկերա-

կան, սիրային և այլն), բ. ճիշտ կառուցել շփումը, ստեղծել կայուն և 

ներդաշնակ հարաբերություններ, գ. ճիշտ կողմնորոշվել կատարած 

ընտրության հարցում և այլն: 

Մեր կենտրոնն առաջարկում է նաև՝ սոցիալ-հոգեբանական 

հետազոտություններ կազմակերպությունների համար: Անցկացվում 

է խմբերում: Նպատակն է պարզել ու ախտորոշել՝  

 խմբերի կառուցվածքն՝ ըստ անդամների հուզական կապերի 

(լիդերներին, մերժվածներին և մեկուսացվածներին), 

 շտկել բոլոր բացասական հուզական կապերը, ինչը կտրուկ 

կբարձրացնի խմբի բարոյահոգեբանական մթնոլորտը և 

համախմբվածությունը, 
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 նախորոք ախտորոշել ապագա հուզական հնարավոր կոն-

ֆլիկտային և ճգնաժամային իրավիճակները և կանխել 

դրանք, 

 պարզել ստորաբաժանում-ղեկավար փոխհամատեղելիու-

թյունը, 

 պարզել ղեկավարի ռեյտինգը խմբում և նրա հոգեբանական 

որակների և ղեկավարման ունակությունների համապատաս-

խանությունը գրաված դիրքին և վստահված խմբին, ինչպես 

նաև, ընտրության հնարավորության դեպքում, ընտրել համա-

պատասխան ղեկավար` ըստ տվյալ խմբի սոցիալ- հոգեբա-

նական բնույթի,  

 անհատական և բիզնես խորհրդատվություն և այլն: 

       
 

THE TRAINING OF SPECIALISTS IN NEURO-LINGUISTIC 
PROGRAMMING  

 
Karakhanyan A. 

The interactive nature of the training helps participants not only to learn 
about NLP methods and technics, but to implement these methods during the 
lessons. We think that this approach increases the effectiveness of learning of 
the material. Courses are intended for those students of Department of 
Psychology (high courses) who want to become proficient in modern methods 
and directions of Psychology. Underlined 6 stages include basic spectrum of 
modern NLP . 

 
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ НЕЙРО-

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
 
                                      Караханян А. 

 

Характер интерактивного обучения курса помогает участникам 
тренинга не только узнать о техниках и методах обучения, но и 
тренироваться в течении уроков в их реализации. На наш взгляд, это 
увеличивает эффективность восприятия обучаемого курса. Курс 
предназначен для студентов факультета психологии, которые хотят 
освоить современные психотерапевтические методы и направления. 
Выделенные 6 этапов включают в себя основной спектор НЛП. 
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ՍՈՒՊԵՐՎԻԶԻՈՆ ԽՄԲԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ՆԵՐՔՈ 
 

Խանամիրյան Ի.  
Ք.Երևան, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոնի խմբավար և 

թերապևտ,  
ԵՊՀ անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ   

 

«... եթե միակ գործիքը, որ դուք ունեք մուրճն է,  

ապա ողջ շրջապատում դուք հակված կլինեք տեսնել մեխեր» 

Ա.Մասլոու 
 

Բոլորիս էլ քաջ հայտնի է, որ յուրաքանչյուր հոգեթերապևտիկ 

աշխատանք ենթադրում է սուպերվիզիոն գործընթաց: Ներկայումս 

համարվում է, որ սուպերվիզիան հոգեթերապևտների նախա-, և ետ- 

դիպլոմային վերապատրաստաման անքակտելի մասն է կազմում: 

Սուպերվիզիան և հոգեթերապիան իրենցից ներկայացնում են զուգահեռ 

կատեգորիաներ, նրանք մի ամբողջական համակարգի օղակներ են: 

Սուպերվիզիան առաջին անգամ ի հայտ է եկել երեսունական 

թվականներին հոգեվերլուծական մոտեցման ներքո: Այժմ այն 

համարվում է ցանկացած ուղղության և հարացույցի հոգեթերապևտի 

կայացման անհրաժեշտ պայման: Համաձայն Հեսսի [3], սուպեր-

վիզիան հագեցված միջանձնային շփում է, որի հիմնական նպատակն 

է սուպերվիզորի հանդիպումը թերապևտի հետ՝ նրան այլ մարդկանց 

հետ շփման մեջ առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով: 
Սուպերվիզիոն գործընթացը ունիկալ հնարավորություն է ստեղծում 

աջակցություն ցուցաբերել թերապևտին, հետադարձ հայացք գցել 

արդեն անցած հոգեթերապևտիկ ուղու վրա, վերլուծել առկա և 

ընթացիք դժվարությունները, կենտրոնանալ սեփական զգացո-

ղությունների, ապրումների վրա, այլընտրանքային ուղիներ տեսնել, 

գիտակցել և կիրառել աշխատանքում: 

Հոքինսի, Շոհեթի համաձայն՝ սուպերվիզիոն գործընթացը 

կարող է ունենալ երեք հիմնական գործառույթ՝ 

1. Ուսուցաղական, կրթական, որը ենթադրում է թերապևտի 

կարողությունների, հմտությունների զարգացում, գիտակց-

ման ընդլայնում, 

2. Աջակցող, որը թույլ է տալիս դիմակայել այցելուների կողմից 

որոշակի ճնշմանը 
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3. Ուղղորդող, որը ենթադրում է թերապևտի վերահսկողու-

թյունը սեփական անձի նկատմամբ: [3]  

Ներկայումս կիրառվում է սուպերվիզիոն գործընթացի 

վեցֆոկուսային մոդելը: Այդ մոդելի էությունը կայանում է սուպեր-

վիզիոն գործընթացում երկու փոխկապակցված համակարգերի 

ընդգծման մեջ՝ 

1. Թերապևտիկ համակարգ, որը ընդգրկում է թերապևտին և 

այցելուին, որոնք միավորված են թերապևտիկ կոնտրակտով 

և ընդհանուր նպատակով, 
2. Սուպերվիզիոն համակարգ, որը ընդգրկում է սուպերվիզորին 

և սուպերվիզիան անցնող թերապևտին: 
Այս համակարգերից յուրաքանչյուրում կարելի է առանձնացնել 

երեք հիմնական բաղադրատարր, որոնց վրա կենտրոնացած է 

սուպերվիզիոն գործընթացը: Թերապևտիկ համակարգում այդպիսի 

տարրեր են հանդիսանում՝ 

 Այցելուն, նրա առանձնահատկությունները (անձը, հուզական 

և վարքային առանձնահատկությունները, կենսաոճը և այլն), 

նրա կյանքի պատմությունը և դրա կոնտեքստում դժվարու-

թյունների, խնդիրների պատմությունը և այլն, այս կետում 

շատ կարևոր է, թե ինչպես է թերապևտը ներկայացնում 

այցելուի կերպարը սուպերվիզիայի ընթացքում, 

 Թերապևտի գործողությունները, նրա վարկածները այցելուի 

դժվարությունների վերաբերյալ, աջակցության ստրատեգիա-

ները, հասկացման և խնդրի լուծման հստակ միջոցների 

ընտրություն և այլ, 

 Թերապևտիկ գործընթաց, այսինքն թերապևտ-այցելու փոխ-

հարա-բերությունների դինամիկան, նրանց փոխհարաբերու-

թյունների բնույթը: 

Սուպերվիզիոն համակարգում հիմնական բաղադրատարրերն 

են` 

1. Սուպերվիզիա անցնող թերապևտի հոգեվիճակը, որը 

վերաբերվում է թե´ իր կողմից ներկայացվող դեպքին, թե´ 

բուն սուպերվիզիոն գործընթացին, 

2. Սուպերվիզորի և սուպերվիզիա անցնող թերապևտի միջև 

եղած փոխհարաբերությունները, որոնք դառնում են թերա-
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պևտիկ հարաբերություններում թերապևտի դրսևորումների 

թաքնված դինամիկայի վերլուծության հիմք, 

3. Սուպերվիզորի տպավորությունները, որոնք կապված են սու-

պերվիզիա անցնող թերապևտի կամ նրա այցելուի հետ և 

ծագում են սուպերվիզիոն հանդիպման ժամանակ: [2] 

Սուպերվիզիոն գործընթացի կարևոր առանձնահատկություն-

ներից է այն, որ նրա մասնակիցները, գտնվելով սուպերվիզիոն 

համակարգում, անընդհատ իրենց ուշադրությունն են ուղղում թերա-

պևտիկ համակարգին: Սա կարող է տեղի ունենալ երկու ձևով՝ ա) սու-

պերվիզիա, որն ամաբողջությամբ ուղղված է թերապևտիկ հանդիպում-

ներին և ուշադրությունը կենտրոնացնում է թերապևտիկ գործընթացում 

տեղի ունեցող բովանդակության վրա և բ) սուպերվիզիա, որն 

ուշադրությունը կենտրոնացնում է թերապևտիկ հանդիպումների վրա, 

սակայն շեշտադրելով «այստեղ-և-հիմա» ընթացքի վերլուծությունը: 

Սուպերվիզիան կարող է լինել անհատական և խմբային: ԵՊՀ  

կիրառական հոգեբանության կենտրոնում ստեղծված մանկական 

սուպերվիզորների խումբը կիրառում է խմբային սուպերվիզիայի 

մոտեցումները: Խմբային սուպերվիզիայի նպատակը հիմնականում 

լինում է առավել կենտրոնացված կրթական նպատակների վրա: 

Սակայն գործող սուպերվիզիոն խումբը հաջողությամբ սինթեզել է 

կրթական նպատակները աջակցող և ուղղորդող սուպերվիզիոն 

նպատակների հետ՝ հիմք ընդունելով էքզիստենցիալ սուպերվիզիոն 

խմբերի մատեցումները: Ի տարբերություն ավանդական մոտեցում-

ների, որտեղ սուպերվիզիոն գործընթացում շեշտը դրվում էր 

«ծնողական գործառույթների» վրա, էքզիստենցիալ սուպերվիզիան 

շեշտադրում է սուպերվիզորի և թերապևտի միջև գործընկերությունը, 

նրանց համագործակցությունը: Սրանից ելնելով՝ սուպերվիզորի 

ջանքերը ուղղված են հիմնականում «թերապևտիկ աշխարհում» 

թերապևտ-այցելու հարաբերությունների հասկացմանը, ինչպես նաև 

«սուպերվիզիոն աշխարհում» սուպերվիզոր-թերապևտ հարաբերու-

թյունների հասկացմանը: Սուպերվիզիոն գործընթացի կիզակետում է 

սուպերվիզիա անցնող թերապևտը՝ իր վախերով, տագնապներով, 

զգացմունքներով, վարկածներով և այլն, և այցելուի հետ նրանց 

հարաբերությունների բնույթը և դինամիկան: 

Հոգեթերապիան մի գործընթացը, որը չի ենթադրում պատ-

րաստի դեղատոմսերի, լուծումների առաջարկում: Սա մի գործընթաց 
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է, երբ այցելու-հոգեթերապևտ հարաբերությունները դրդում են 

բազում որոնումների, այլընտրանքային մոտեցումներ փնտրելուն, 

նորանոր որակներ, զգացողություններ, ապրումներ բացահայտելուն: 

Սուպերվիզիոն գործընթացը ենթադրում է նույնը՝ սուպերվիզորը 

դրդում է հոգեթերապևտին տարբեր իրավիճակներում բազմաբնույթ 

տարբերակներ փնտրել: Այս գործընթացում կարևոր գործոն է հան-

դիսանում այն մթնոլորտը, որտեղ տեղի է ունենում սուպերվիզիան: 

Մթնոլորտի համար մեծապես պատասխանատու է սուպերվիզորը, 

ով պետք է համակցի փորձառու կոլեգայի, ուսուցչի և աջակցություն 

ցուցաբերողի դերերը: Սուպերվիզիա անցնող թերապևտը բավական 

խոցելի է այս հարաբերություններում՝ որքան էլ նա գիտակցաբար է 

գալիս տվյալ գործընթացին, նա իրեն զգում է մասնագիտորեն «թերի», 

ունենում է անգիտակցական վախ գնահատված լինելու առավել կոմ-

պետենտ մասնագետի կողմից և այլն: Այդ պատճառով արդյունավետ 

սուպերվիզիոն մթնոլորտի համար սուպերվիզորի դերը բավական 

դժվար է. նա պետք է չափազանց զգուշորեն «տանի» թերապևտին 

դեպի ցավոտ գիտակցումներ, խուսափի սեփական կոմպետեն-

տությամբ և իշխանությամբ մանիպուլյացիայից և մշտապես ձգտի 

պահպանել սուպերվիզիա անցնող հոգեթերապևտի մասնագիտական 

ինքնա-գնահատականը: Ինչպես նշում է Կոչյունասը, «լինել միասին» 

սուպերվիզիայում ենթադրում է սուպերվիզիա անցնող թերապևտին 

տրամադրել համապատասխան միջավայր, որտեղ նա կարող է բաց 

արտահայվտել սուպերվիզիոն գործընթացի ցանկացած ասպեկտի 

վերաբերյալ, կառուցել ցանկացած ենթադրություններ, փնտրել 

ցանկացած հարցի պատասխաններ, ազատ կիսվել իր ապրումներով 

թե´ այցելուի, թե´ սուպերվիզիայի գործընթացի վերաբերյալ: [2]   

Խմբային սուպերվիզիան այս տեսակետից կարող է ունենալ իր 

դժվարությունները, քանի որ ենթադրվում է, որ սուպերվիզիա անց-

նող թերապևտը կիսվում և բացվում է մի քանի սուպերվիզորի մոտ՝ 

խմբի անդամների մոտ: Ձգտելով մինիմիզացնել տվյալ փաստի հետ 

կապված խնդիրները՝ մանկական սուպերվիզիոն խմբում սուպեր-

վիզորը իրականացնում է նաև խմբավարի դեր, ինչը ենթադրում է մի 

քանի կարևոր գործառույթ՝ 

 ոչ դիրեկտիվ ուղով սովորեցնում է հոգեթերապևտին և այլ 

մասնակիցներին փնտրել և գտնել միջամտության առավել 

արդյունավետ ուղիներ, 
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 պաշտպանում է հոգեթերապևտին խմբային ճնշման հնարա-

վոր արդյունքներից,  

 հետևում է խմբում առկա շփման մթնոլորտին և ձգտում 

անվտանգ միջավայրի ապահովվմանը,  

 վերլուծում է խմբում առկա «ոչ-գիտակցական» միտումները 

(դիմադրություն, փոխանցում, պաշտպանությունների դրսևո-

րում և այլն): 

Քանի որ ներկայումս ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտ-

րոնում գործող խումբը առավելապես համալրված է սկսնակ հո-

գեթերապևտներով, խմբում դրսևորվում են խմբային թերապիային 

բնորոշ որոշ տենդենցներ՝ այն է, «միայնակ» չլինելու ուժեղ զգացո-

ղությունը, խնդրի համընդհանուր լինելու զգացողությունը, որևէ 

անդամի սուպերվիզիա անցնելու դեպքում ներքին պլանում 

«սեփական վերլուծության» միտումը և այլ:  

Մանկական սուպերվիզիան ունի իր յուրահատկությունը այն 

առումով, որ գրեթե միշտ թերապևտիկ համակարգում որպես այցելու 

դիտվում է ոչ միայն երեխան, այլ նաև իր ծնողը: Տվյալ հանգամանքից 

ելնելով՝ սուպերվիզորը կարող է իրականացնել նաև ուղղորդող-

ճշգրտողի դեր, քանի որ հոգեթերապևտի զգացողությունները հաճախ 

շփոթված են. երբեմն նա ճիշտ չի իդենտիֆիկացնում, թե ով է իր 

այցելուն՝ ծնողը, թե՞ երեխան:   

Ներկայումս գործող սուպերվիզիոն խումբը բավական արդյու-

նավետ իրականացնում է նաև կրթական նպատակները: Հաճախ 

քննարկման են դրվում մանկական հոգեթերապիայում ակտուալ խն-

դիրներ, որոնց հետ կապված խմբի մասնակիցները կարող են 

ունենալ դժվարություններ կամ մտահոգություններ: Այս պարագա-

յում ևս ակտուալ է սուպերվիզորի դերը, ով սկսում է իրականացնել 

ուսուցողական խմբի խմբավարի գործառույթներ:   
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THE PECULIARITIES OF GROUP SUPERVISION IN THE 

CONTEXT OF CHILD PSYCHOTHERAPY 
 

 Khanamiryan I. 
 

The main ideas of group supervision are discussed in this article. The 
author mentions the peculiarities of existential group supervision. This is the 
tipe of supervision, the process, during which the supervisor “meets” with the 
therapist, and where the supervisor takes the role of a supportive, encouraging, 
understanding and  experienced colleague. Some peculiarities of group 
supervision of child psychotherapiests are also described in the article, and the 
educational function is emphasized.   

 

 
ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОЙ СУПЕРВИЗИИ В КОНТЕКСТЕ 

ДЕТСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
 

Ханамирян И. 
 
В данной статье рассматриваются основные идеи груповой 

супервизии, в частности с точки зрения экзистенциального подхода. 
Основной ососбенностью данного подхода является определение 
супервизионного процесса как пространства встречи супервизора и 
терапевта, где супервизор играет роль поддерживающего, понимающего 
и опытного коллеги. В статье раскрываются особенности групповой 
супервизии детских психотерапевтов Центра Прикладной псиxологии 
ЕГУ, рассматривается влияние группы на совершенствование терапевтов. 
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ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԱՐՏ-ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ 

ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ 

                    
Սարգսյան Ս.  
Ք.Երևան, ԵՊՀ 

 

Այսօր մենք ապրում ենք ինտեգրատիվ հոգեթերապիայի 

դարաշրջանում: Եվ արտ-թերապիան ապահովում է հենց ինտեգրա-

տիվ մոտեցումը: Արտ-թերապիան հոգեթերապիայի համեմատաբար 

նոր մեթոդ է, բայց արդեն բուռն զարգացում է ապրում, և 

արդյունավետ օգտագործվում և´ որպես ինքնուրույն մեթոդ, և´ որ-

պես օժանդակ ու լրացնող մեթոդ: 

Տերմինն առաջարկվել է 1940-ականներին Ա. Հիլի կողմից, բայց 

մինչ այժմ վեճեր են գնում մեթոդի ճիշտ անվանման վերաբերյալ. 

արտ-թերապիա, կրեատիվ թերապիա, էքսպրեսիվ թերապիա, 

թերապիա ստեղծագործական ինքնարտահայտմամբ, որն առաջար-

կել է Մ. Բուրնոն, ով շատ ճիշտ է ներկայացնում մեթոդի էությունը: 

Ներկայումս ընդունված է «ստեղծագործական թերապիայի» ներքո 

համախմբել այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսին են պարային թերապիան, 

բիբլիոթերապիան, դրամաթերապիան, երաժշտաթերապիան, իսկ 

«արտ-թերապիայի» ներքո հասկացվում է վիզուալ արվեստի օգտա-

գործումը`նկար, կերպարվեստ, կավ, գրիմ, բոդի-արտ: Ընդհանուր 

առմամբ, արտ-թերապիան ապաքինում է գեղարվեստական ստեղծա-

գործության ցանկացած ձևի միջոցով: Արտ-թերապիայի բազային 

խնդիրն է`արթնացնել մարդու մեջ կրեատիվությունը, նրա ստեղծա-

գործական հնարավորությունները, միայն այդ դեպքում մարդը չի 

ասի, որ ինքն անելանելի վիճակում է, այլ կփնտրի ելքեր `իր խնդիր-

ները լուծելու համար:  

 Ժամանակակից արտ-թերապիան բաժանվում է 2 հիմնական 

ուղղությունների.  

1. Առաջին ուղղության ներկայացուցիչները նախընտրում են 

օգտագործել արվեստի արդեն պատրաստի գործեր` բարձ-

րարժեք կտավներ, երաժշտություն և այլն: Այստեղ իհարկե 

դրական կողմն է այդ ստեղծագործությունների բարձր 

մակարդակը, սակայն մյուս կողմից մնում  է մարդու ինքնու-

րույն ինչ-որ բան անելու վախը: Երեխաներին չես հասցնում 
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խնդրել ինչ-որ բան նկարել`նրանք արդեն հաճույքով սկսում են 

աշխատել: Մեծահասակը մեծ դիմադրություն է ցույց տալիս 

(ես նկարել չգիտեմ, երբեք կավով չեմ աշխատել, ի՞նչ թեմայով 

նկարեմ, ազատ թեման ի՞նչ է): 

2. Երկրորդ ուղղության ներկայացուցիչները օգտագործում են 

մարդկանց ստեղծագործական պրոցեսը: Սա արտահայտված 

դրական կողմ ունի. մարդը ինքնարտահայտվում է, իր 

ձեռքերով արարում ինչ-որ բան: Մասնագետների շրջանում 

այս ուղղությամբ աշխատողների թիվն ավելանում է: Մենք էլ 

այդ ուղղության կողմնակիցն ենք, աշխատում ենք այդ մեթոդով 

և թրենինգային ծրագիրն էլ կազմված է համապատասխան 

ձևով: 

Ի՞նչ կարևոր և առանձնահատուկ բան կա արտ-թերապիայում, 

որ այն դարձնում է շատ գրավիչ տարբեր մասնագետների համար:  

 Արվեստը յուրահատուկ լեզու է, ինքնարտահայտման միջոց: 

Սովորաբար մարդիկ օգտագործում են շփման խոսքային 

ձևերը: Արտն օգտագործում է բոլորովին այլ`վիզուալ, 

պլաստիկ, աուդիալ  արտահայտչականության լեզուն: Եվ 

պարզապես անփոխարինելի է դառնում այն դեպքերում  ,  երբ 

խոսքերն անզոր և անցանկալի են  հույզերն ու ապրումներն  

արտահայտելու համար: 

 Արտը մեղմ և միևնույն ժամանակ խորքային մեթոդ է, աշխա-

տում է տարբեր խնդիրների հետ` հոգեսոմատիկ, տրավմաներ, 

օգնում դուրս գալ սթրեսից, դեպրեսիայից, նպաստում վարքի 

փոփոխմանը աշխատում վախերի, խորքային, անգիտակ-

ցական խնդիրների հետ՝ միևնույն ժամանակ չցավեցնելով, 

մնալով մետաֆորիկ պատկերներում: 

 Արտը ցուցված է բոլորին, աշխատում է տարիքային և 

սոցիալական տարբեր խմբերի հետ և միշտ ռեսուրսային է: 

 Չմոռանանք նաև մի հանգամանք. արտը միշտ գեղեցիկ է և 

հաճելի, մարդն անսահման հաճույք է ստանում գույներից, 

խաղից, երաժշտությունից: 

Հիմա անդրադառնանք կենտրոնում անցկացվող մեր ուսում-

նական թրեյնինգներին: Դրանք նախատեսված են առաջին հերթին 

հոգեբան-մասնագետների համար, նաև այն մասնագետների համար, 

որոնք աշխատում են այս ոլորտում: Արտ-թերապիայի թրեյնինգային 
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աշխատանքները անցկացվել են կենտրոնի ստեղծման հենց սկզբից: 

Պատրաստվել են մոտավորապես 100 մասնագետ (մեր հոգեբան 

ուսանողները` հիմնականում բարձր կուրսերի և մագիստ-

րատուրայի, նաև Երևանի ու հանրապետության տարբեր մարզերի 

կենտրոնների, դպրոցների մասնագետներ): Թրենինգներն անցկաց-

վում են 2 փուլով. 

1. Մասնակիցներն առաջին փուլում սովորում են բազային 

հմտություններ արտ-թերապիայի տեխնիկաներն օգտագոր-

ծելու համար: Նրանք տիրապետում են աշխատելու, մեկնա-

բանման հմտություններին, տեսնում այնպիսի նրբերանգներ, 

գծեր, հիմնական սիմվոլներ, որոնք նախկինում տեսանելի չէին 

նրանց համար: Մասնակիցներն սկսում են տիրապետել արտի 

նրբություններին, սովորում ինչպես աշխատել տրամադրու-

թյան հետ, «ես» կոնցեպցիայի հետ, հասկանալ նկարի 

հոգեբանական կոմպոզիցիոն օրինաչափությունները: Նրանք 

հմտանում են տարբեր ճգնաժամային վիճակների հետ 

աշխատանքում, կարողանում ընտրել համապատասխան մե-

թոդիկաներ: Աշխատում են մանդալա մեթոդով` որպես հոգե-

կան ամբողջականության արագ վերականգնման համընդհա-

նուր միջոց: Թրենինգի մասնակիցները հմտանում են բիբլիոթե-

րապիայի որոշ մեթոդիկաներ օգտագործելու մեջ, աշխատում 

խորքային, արքետիպային կերպարների հետ և ռեսուրսներ 

դուրս բերում այնտեղից: Առաջին փուլի շրջանակներում մաս-

նակիցները ծանոթանում են կավային թերապիայի հիմունքնե-

րին, աշխատում կավով, նրանք բեմականացնում և երգում են 

օպերա: 

2. Երկրորդ փուլում նախատեսված է աշխատանք խորքային ան-

գիտակցականի հետ: Մասնակիցները տիրապետում են բազ-

մաթիվ տեխնիկաների` մոնոտիպիա, կարակուլներ, երազների 

հետ աշխատանք, գրիմ-թերապիա, որոնք հնարավորոթյուն են 

տալիս աշխատել խորքային անգիտակցական նյութի հետ: 

Թեպետ թրենինգը ուսումնական է, բայց մասնակիցներն իրենք 

օգտագործում են յուրաքանչյուր տեխնիկա և ընթացքում տեղի 

է ունենում ներքին, խորը աշխատանք, որն անպայման 

հանգեցնում է իրենց համար նորանոր բացահայտումների և 

յուրաքանչյուր մասնակից ապրում է անձնային աճ: Չմոռա-
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նանք նաև այն մեծագուն հաճույքի և բավականության մասին, 

որ ունենում են մասնակիցները: 

 
 

RETRAINING OF THE SPECIALISTS IN THE FIELD OF ART-
THERAPY 

 
Sargsyan S. 

 
Currently the art therapy is quite popular and is effectively 

implemented in different fields. It can serve as an independent approach or be 
applied devided into separate art-therapeutic methods, thereby adding to 
traditional trainings and increasing their efficiency. The art-therapeutic 
methods unveil the person’s creativity, favour the change of his/her personal 
structure and allow to gain prolonged effect after the training. The art therapy 
helps people to rid themselves of stress, depression, emotional pain, to solve 
family problems, and to activate creativity. 

 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 

НАПРАВЛЕНИИ 

 
Саркисян С. 

 
В настаящее время арт-терапия пользуется большой популяр-

ностью и эффективно применяется в разных областях. Онa может 
использоваться как самостоятельное направление, а так же в виде 
отдельных арт-терапевтических методик, дополняющих традиционные 
тренинговые программы и повышающих их эффективность. Арт-
терапевтические методики раскрывают креативный потенциал человека, 
способствуют изменению структуы личности и позволяют получить 
более пролонгированный эффект после тренинга. Арт-терапия помогает 
людям избавиться от стресса, депрессии, эмоциональной боли, решить 
семейные проблемы, активизирует творческие силы.  
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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

(վերջաբանի փոխարեն) 

Գևորգյան Դ.Է. 
Ք. Երևան, ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն 

 

Ելնելով նրանից, որ Համաժողովի գրեթե բոլոր մասնակիցներն 

իրենց ելույթներում ընդգծեցին իրենց ձգտումը մատուցելու արհես-

տավարժ հոգեթերապևտիկ, խորհրդատվական, ուսուցողական և 

սուպերվիզիոն ծառայություններ, ինչպես նաև  հաստատեցին գործ-

նական հոգեբանության ոլորտում համագործակցության և միմյանց 

աջակցելու անհրաժեշտությունը` առաջարկում ենք համատեղ մտա-

ծել հետևյալ հիմնակետերի շուրջ: 

1. Այցելուների փոխադարձ ուղղորդման համակարգի ստեղ-
ծում, որը թույլ կտա ելնելով այցելուի խնդրի յուրահատկությունից` 
նրան ուղղորդել  համապատասխան պրոֆիլի հոգեթերապևտի մոտ 
կամ որոշակի ուղղությամբ խմբային հոգեթերապիայի,  կամ էլ՝ 
լրացուցիչ ախտորոշման: 

Անհրաժեշտ է՝ 
 Լինել բաց համագործակցելու և սեփական մասնագիտական 

հնարավորությունների սահմանափակությունը գիտակցելու 

հարցում:  

 Լինել իրազեկված միմյանց գործունեության ոլորտների և 

որակավորումների մասին (նաև այլ պրոֆիլի մասնագետների 

մասին՝ հոգեբույժներ, նյարդաբաններ, լոգոպեդներ, հատուկ 

մանակավարժներ): 

 Ստեղծել միասնական արհեստավարժ հոգեթերապևտիկ 

ցանց (network), որը կգործի` որպես տեղեկատվական բազա 

(նաև էլեկտրոնային): 

 Մշակել միասնական էթիկական և իրավական կոդեքս, որը 

կգործի` որպես տարբեր ոլորտներում և ուղղություններով 

աշխատող հոգեթերապևտների պրոֆեսիոնալ ցանցի գործու-

նեությունը կարգավորող և վերահսկող լծակ: 
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2. Միմյանց աջակցություն համատեղ սուպերվիզիաների 
կազմակերպման հարցում՝ ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբա-
յին տարբերակով: 

Անհրաժեշտ է՝ 
 Լինել իրազեկված միմյանց սուպերվիզիոն կարողությունների 

և որակավորման մասին: 

 Մշակել որոշակի կանոնակարգ, ձևաչափ (օրինակ՝ բալին-

տյան խմբերի ձևով) և էթիկական կոդեքս՝ անհատական և 

խմբային սուպերվիզիաների իրականացման համար: 

 Կազմակերպել որոշակի պարբերկանությամբ խմբային սու-

պերվիզիաներ/դեպքի վերլուծություններ՝ նախապես մշակ-

ված գրաֆիկով և հաստատված մասնակիցների ցուցակով: 

 Իրականացնել անհատական և խմբային սուպերվիզիաներ 

համացանցի օգնությամբ (Skype supervisions): 

3. Համատեղ նախագծերի/ծրագրերի մշակում և իրագործում: 
Անհրաժեշտ է՝ 

 Կոլեգիալություն և բարի կամք՝ կիսվելու դաշտում առկա 

ֆանդրեյզինգային հնարավորությունների վերաբերյալ տեղե-

կատվությամբ: 

 Իրականացնել որոշակի պարբերականությամբ հանդիպում-

ներ և քննարկումներ համատեղ գրանտային ծրագրերի դի-

մելու և համագործակցային ծրագրեր մշակելու նպատակով՝ 

նախապես առանձնացված գերակա ուղղություններով: 

 Հիշել, որ մենք միասին փորձում ենք զարգացնել մի ամբողջ 

ոլորտ (այլ ոչ թե միայն հոգալ սեփական գոյատևման 

խնդիրները), իսկ դա հնարավոր է միայն միահամուռ ուժե-

րով՝ կենտրոններ, բուհեր, պետական հաստատություններ, 

մասնավոր կազմակերպություններ և այլն: 

4. Գործնական հոգեբանության ոլորտին նվիրված ամսա-
գրի/տեղեկատուի թողարկում: 

Անհրաժեշտ է՝ 
 Լինել տեղեկացված նման պարբերականի թողարկման ոլոր-

տում միմյանց փորձի և հնարավորությունների վերաբերյալ: 

 Հայթայթել համապատասխան դրամական միջոցներ: 
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 Ստեղծել խմբագրակազմ՝ բաղկացած գործնական հոգեբա-

նության տարբեր ոլորտներում աշխատող պրոֆեսիոնալ-

ներից: 

 Հավաքագրել տեխնիկական անձնակազմ (օր.՝ ուսանողներ): 

5. Միմյանց համար նեղ մասնագիտական սեմինար/վերապատ-
րաստում/ թրեյնինգների կազմակերպում՝ զեղչային տարբերակով: 

Անհրաժեշտ է՝ 
 Լինել տեղեկացված միմյանց նեղ մասնագիտական հետա-

քրքրությունների և պատրաստության վերաբերյալ: 
 Ստեղծել առաջարկվող և պարբերաբար թարմացվող սեմի-

նար/ վերապատրաստում/թրեյնինգների տվյալների բազա: 
 Լինել տեղեկացված արտերկրյա մասնագետների կողմից 

կազմակերպվող բաց սեմինար/թրեյնինգների վերաբերյալ և 

իրազեկել նրանց այլ կազմակերպությունների ուսումնական 

կարիքների վերաբերյալ: 
6. Նմանատիպ պարբերական համաժողովների կազմակեր-

պում: 
Անհրաժեշտ է՝ 

 Անհարժեշտության գիտակցում և կազմակերպչական հար-

ցերի համար  պատասխանատվության ստանձնում (յուրա-

քանչյուր անգամ փոփոխվող կազմակերպիչ): 
 Ակտիվ արձագանք մյուս կազմակերպությունների կողմից: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. 

«ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ» ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 
 

 
 

10:30 – 

11:00 

ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՈՒՄ 

11:00 – 
11:30 

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ  

Ռ.Մարկոսյան, ԵՊՀ պրոռեկտոր 

Ա. Բաղդասարյան, ԵՊՀ փիլիսոփայության ու հոգեբանության 

ֆակուլտետի դեկան 

Գ. Շահվերդյան, ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի 

վարիչ 

 

11:30 – 

13:30 

ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ (1-ԻՆ ՄԱՍ) 

  1. Դ. Գևորգյան (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն) 

«ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն. անցյալը, ներկան, 

ապագան» 
  2. Լ. Աղաբեկյան («Երևանի Անանիա Շիրակացու անվ. 

ճեմարան» կրթահամալիր) 

«Հոգեբանական ծառայության գործունեության առանձնահատ-

կությունները դպրոցում» 
  3. Հ. Հարությունյան («Արթմեդ» բժշկական վերականգնողական 

կենտրոն) 

«Հոգեբանական աշխատանքի հիմնահարցերը առողջապահա-

կան հիմնարկներում» 
  4. Ն. Աբրահամյան-Թովմասյան («Սատար» հոգեբանական կեն-

տրոն) 

««Սատար» հոգեբանական կենտրոնի գործնական աշխատանք-

ների կատարման շուրջ» 
  5. Ս. Սարգսյան (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն) 

«Մասնագետների վերապատրաստումը արտ-թերապիայի ուղ-

ղությամբ» 
  6. Հ. Մարգարյան (ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչություն) 

«Հոգեբանական աշխատանքների նկարագիրը ՀՀ ԱՆ քրեա-

կատարողական հիմնարկներում» 
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  7. Հ. Վարդանյան («Գրիտտի» ՍՊԸ) 

«Աշխատողների մոտիվացիայի բարձրացման համար նպատա-

կաուղղված հավաքագրման կարևորությունը» 
  8. Ի. Խանամիրյան (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտ-

րոն) 

 «Խմբային սուպերվիզիան մանկական թերապիայի համա-

տեքստում» 
13:30 – 
14:30 

ՍՈՒՐՃԻ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄ ԵՎ ՊԱՍՏԱՌՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԴՐՈՒՄ 

1. ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն 

2. «Սատար» հոգեբանական կենտրոն 

3. Սեդա Ղազարյանի Հիշատակի Հիմնադրամ 

4. «Էություն» հոգեբանական տեխնոլոգիաների կենտրոն ՍՊԸ 

5. «Էսպաս» երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոն 

14:30 – 

16:30 

ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ (2-ՐԴ ՄԱՍ) 

  1. Ա. Գասպարյան (ԱՅԳ հոգեբանական ծառայությունների 

կենտրոն) 

«ԱՅԳ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոնի գործունեու-

թյան լուսաբանում» 
  2. Մ. Զաքարյան (Անմիջական Օգնություն Ասոցիացիա ՀԿ) 

«Հոգեբանական աշխատանքը արյան տարբեր հիվանդություն-

ներ ունեցող երեխաների և նրանց ծնողների հետ» 
  3. Ա. Ալեքսանյան (ՀՀ ԿԳՆ կրթության ազգային ինստիտուտ) 

«Հոգեբանական աշխատանքը հանրակրթական ուսումնական 

հաստատությունում» 
  4. Ա. Վարդանյան (Հայկական Հոգեվերլուծական Ասոցիացիա) 

«Проблемы  профессиональной идентификации, специализации и 

этики   в  психологическом  консультировании и психотерапии» 
  5. Վ. Սարգսյան (ՀՊՄՀ հոգեբանական գիտահետազոտական 

լաբորատորիա) 

«Հոգեբանական ծառայությունների կազմակերպման հիմնախն-

դիրները որակի կառավարման և կոմպետենցիաների զարգաց-

ման հայեցակարգի համատեքստում» 
  6. Ա. Գմյուր-Կարապետյան («Արևամանուկ» ընտանիքի և 

երեխայի խնամքի հիմնադրամ) 

«Հոգեբանական ծառայության անցյալը, ներկան և ապագան 

Գյումրիում» 
  7. Ա. Կարախանյան (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության 

կենտրոն) 
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 «Մասնագետների վերապատրաստումը նեյրոլեզվաբանական 

ծրագրավորման ուղղությամբ» 
  8. Կ. Հարությունյան (Ավազով  նկարչության  կենտրոն Սենդ 

ՊՐՈ) 

«Ավազի հետ աշխատանքը` որպես հոգեթերապևտիկ միջոց» 
  9. Ի. Ղազարյան (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն) 

«Անհատական հոգեթերապիայի դերը հոգեբանների 

մասնագիտական պատրաստման գործում» 

16:30 – 

17:30 

ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

  Դ. Գևորգյան (ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն) 

«Հոգեբանական ծառայություններ մատուցող կազմակերպու-

թյունների համագործակցության եզրերը»:   

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2. 

 ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ 
   

1. ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտ 

2. ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական վարչություն 

3. ՀՀ ԱՆ «Հոգեբուժական բժշկական կենտրոնի»  Նևրոզների 

կլինիկա 

4. ԱՅԳ հոգեբանական ծառայությունների կենտրոն 

5. «Տաթև 95» հոգեբանական աջակցության և խորհրդատվության 

կենտրոն 

6. 
Ավազով նկարչության կենտրոն Սենդ ՊՐՈ 

7. Հայկական հոգեվերլուծական ասոցիացիա 

8. 
«Սատար» հոգեբանական կենտրոն 

9. «Էություն» հոգեբանական տեխնոլոգիաների կենտրոն 

10. Տրանզակտ վերլուծության հայկական ասոցիացիա 

11. «Արևամանուկ» ընտանիքի և երեխայի խնամքի հիմնադրամ, 

Գյումրի 

12. Վանաձորի վերականգնողական հոգեբանական կենտրոն 

13. Սեդա Ղազարյանի հիշատակի հիմնադրամ 

14. Կազա շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի «Էսպաս» 

երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոն 

15. «Արթմեդ» բժշկական վերականգնողական կենտրոն 

16. «Արաբկիր» բժշկական կենտրոն 

17. ԶԻԱՀ-ի կանխարգելման հանրապետական կենտրոն 

18. «Սթրես-կենտրոն» 

19. ՀՊՄՀ հոգեբանական գիտահետազոտական լաբորատորիա 

20. «Ուրարտու» գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի 

համալսարան 

21. Անմիջական օգնության ասոցիացիա 

22. «Փրկություն» հաշմանդամ երեխաների և երիտասարդների 

կենտրոն  

23. «Զանգակատուն» ԲՀԿ 
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24. «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» 

կրթահամալիր 

25. Նոր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն 

26. «Մերի Պոպինս» մանկապարտեզ 

27. Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամ 

28. «Հայկական միավորում հանուն հոգեկան առողջության» ՀԿ 

29. «Իրական աշխարհ, իրական մարդիկ» ՀԿ 

30. «Դրական մարդկանց հայկական ցանց» ՀԿ 

31. «Գործնական հոգեբանների միավորում» ՀԿ 

32. Հայաստանի ազգային պատկերասրահ 

33. UNFPA/RWRD 

34. ՎիվաՍել-ՄՏՍ  

35. «Գրիտտի» ՍՊԸ 
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