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1. Ընդհանուր դրույթներ 

1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազ- 

մակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսա- 

րանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և մագիստրոսի 

կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կանոնները։ 

1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, 

գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության 

չափանիշները և այլն։ 

1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 

կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը համապատասխան: 

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը 

2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան ուսում- 

նական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ, որը համար- 

ժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը համարժեք է 48 

ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտա- 

լսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: Ուսանողի շաբաթական 

ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 

ակադեմիական կրեդիտի։ 

2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի 

կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։ 

2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8 կիսամյակ), 

իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի 

համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականու- 

թյամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շա- 

բաթ լսարանային պարապմունքներ, 1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 

3 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ: 

2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10 կիսամ- 

յակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, որը 

բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ1, 1 

շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն 

աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ: 

2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5 

կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա տևողություն, 

որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 2 

շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն 

 

1 Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված 

ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ), կարող 

են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։ 

http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2015/07/YSU_kanonadrutyun_Nov_201411.pdf
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աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ: 

2.6. Մանկավարժի որակավորում ստանալու համար համապատասխան մասնագիտություն- 

ների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝ համաձայն «Երևանի 

պետական համալսարանի բակալավրիատի շրջանավարտներին մանկավարժի որա- 

կավորում շնորհելու կարգ»-ի: 

2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում նախա- 

տեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ 

քննությունների թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական ծրագրում այդ 

քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական պլանի: 

2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20 միավորանոց 

սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի 

պատրաստման և գնահատման կարգերի: 

3. Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը 

3.1. Համակարգի հիմնադրույթները 

3.1.1. ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնա- 

հատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են՝ 

ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել ուսանողի 

ինքնուրույն աշխատանքը, 

բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները դասա- 

խոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և ուսումնառության շա- 

րունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար: 

3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը. 

ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված 

անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ), 

բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննա- 

շրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար 

սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահա- 

տում, 

գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների 

հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի 

ձևավորում։ 

3.1.3. Ելնելով կրթական ծրագրի ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների 

(ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, դասավանդման 

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորության աստիճանը ուսանողի 

մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն 

ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝ 

ա) եզրափակիչ գնահատումով, 

բ) առանց եզրափակիչ գնահատման, 

գ) առանց ընթացիկ գնահատման, 

դ) ստուգարքային: 
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3.2. Դասընթացների գնահատումը 

3.2.1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում անց- 

կացվող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ քննություն։ 

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ բանավոր՝ 

ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև 

ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննությունների անցկացման 

ձևը (գրավոր կամ բանավոր) նշվում է կրթական ծրագրի մասնագրում։ 

3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստա- 

ցած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է 

կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝ 

ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպա- 

տակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (Քընթ. ), որոնցից 

յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր, 

բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր. ), որը կարող է գնահատվել առավելա- 

գույնը 10 միավոր։ 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում 

է որպես գնահատման` առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար. 

Գարդ. = Քընթ. + Քեզր. : 

Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է 

համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար 

սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են 

ամբողջ միավորներով2). 

Աղյուսակ 1. 
 

Գնահատման բաղադրամասը Քընթ.1 Քընթ.2 Քեզր. Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 5 5 10 20 

3.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի ըն- 

թացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ քննու- 

թյունների արդյունքներով։ 

3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում 

է կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աս- 

տիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքնե- 

րից (Քընթ. ), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր: 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում 

է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած միավորների գումար. 

Գարդ. = Քընթ. : 

Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն իրականացվում է 

համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար 

սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են 
 

2 Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5: Առաջադրանք- 

ների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով: 
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ամբողջ միավորներով3). 

Աղյուսակ 2. 

 
Գնահատման բաղադրամասը Քընթ 1 Քընթ 2 Գարդ. 

Առավելագույն միավորը 10 10 20 

 

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման համար: 

3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսա- նողի 

մասնակցությունը թույլատրվում է նախորդող ժամանակահատվածում 

նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60 % կատարողականի 

(փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույ- 

լատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշա- 

նակվում է «0» միավոր։ 

3.2.6. Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում, եթե 

կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն: 

3.2.7. Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց եզրափա- 

կիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ մասնագիտական 

դասընթացները: 

3.2.8. Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական կառուցա- 

մասի դասընթացները, մագիստրատուրայի ընդհանուր դասընթացները, ինչպես նաև 

մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները» մասնագիտական 

դասընթացը: 

3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը 

3.3.1. Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին տեղեկաց- 

նում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և ժամկետների, ինչպես նաև 

գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։ 

3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք հաս- 

տատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։ Հաստատված 

ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն, 

իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց համալսարանական էլեկտրոնային 

փոստի միջոցով: 

3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝ ուսումնառու- 

թյան կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 67- 

րդ և 1112-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում դասեր չեն նախատեսվում): 

3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են կիսամյա- 

կային քննաշրջաններում` 1820-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա ուսուցման դեպքում՝ 

1316-րդ շաբաթներում: 

3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը սկա- 

նավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր քննության 
 

3 Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը: 
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տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է ներկայացնում տվյալ 

քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ 

3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը հրա- 

պարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու գնահատումն իրա- 

կանացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ 

անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու դասընթացը կազմակեր- 

պող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում նաև ֆակուլտետի դեկանին: 

3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված 

նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն քննական տետրում 

ներկայացված պահանջները։ 

3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց յուրա- 

քանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ (բացառությամբ «Չն»- 

ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի ընթացիկ քննությունները հանձ- 

նելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն 

իրավունք ունի տվյալ դասընթացի եզրափակիչ քննությանը, հետևաբար նաև լուծար- 

քային շրջանին չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյու- 

նակներում կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր 

միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է «Չն» 

նշումը: 

3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/քննություններ ուսանողը համապա- 

տասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել ուսումնական 

աշխատանքների գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ: 

3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները հեռավար 

ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով: 

3.4. Գնահատման սանդղակը 

3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կի- 

րառվում է 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև. 

Աղյուսակ 3. 
 

Գնահատման արդյունարար 

միավորը 
Գնահատականը 

18-20 «Գերազանց» 

13-17 «Լավ» 

8-12 «Բավարար» 

0-7 «Անբավարար» 

 
3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 

3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության ցու- 

ցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում 

գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում է ակադեմիական 

տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի 
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ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և 

ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և 

կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշ- 

խատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։ 

3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում գրանցվում 

և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։ 

3.5.3. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու 

համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում 

են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածը ուսանողի 

առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետև- 

յալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

 գումարային կրեդիտներ, 

 գնահատված կրեդիտներ, 

 վարկանիշային միավորներ, 

միջին որակական գնահատական։ 

3.5.4. Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները բավա- 

րարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։ 

3.5.5. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը գնահատված է 

թվային միավորներով. 

¶ Î  Îñ»¹Çï i    

։ 
 

3.5.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) թվային միավորներով գնահատված դաս- 

ընթացների (մոդուլների) կրեդիտների և դրանց արդյունարար գնահատականների 

արտադրյալների գումարն է. 

ìØ  Îñ»¹Çïi¶³  ñ¹ i  

, 

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է: 

 

 

3.5.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատական- 

ների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված 

կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 1/100-ի ճշտու- 

թյամբ). 

Øà¶   
ìØ ։ 
¶ Î 

 

Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է համապատասխա- 

նաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից ուսանողի վարկանիշային 

միավորն է` 

ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։ 

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված միջին 
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3.5.8. Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային (հաշ- 

վարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման 

տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։ 

 

4. Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը 

4.1.  Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին տվյալ 

դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։ 

4.2.  Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ մեկին 

չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել: 

(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ): 

4.3.  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ 

մեկին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում: 

(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ): 

4.4.  Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային դասընթացի 

ստուգարքին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում: 

(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017թ. թիվ 8/4 որոշմամբ): 

4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի կողմից, և 

այդ ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում 

է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են ռեկտորի հրամանով։ 

4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական նվա- 

զագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման 

շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 

10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ: 

 

4.7.  Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման 

շրջանում ընթացիկ քննությունները պետք է վերահանձնի առանձին-առանձին (իր 

ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 և ավելի միավոր: 

 

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 

15 
որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238 

 15,87 ̀  20 հնարավորից: 

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից 

վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, 

ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը ցածր է 

նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն 

ընթացիկներից ստացած միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը 

վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման 

հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում նվազա- 

գույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նախորդ անբավարար 

միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7: 



12 
 

վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար 

միավորը կլինի՝ Գարդ. = 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր) շեմային պահանջից: 

Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝ ուսանողը կարող է վաստակել դրական 

նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի 

հաղթահարում դրական նվազագույն 8 միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, 

ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը: 

 

4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական 

նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման 

շրջանում պետք է վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել 8 և ավելի 

միավոր: 

4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման 

համակարգին: 

4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո, 

եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի գերազանցում 12- 

ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը (բացառությամբ պարտադիր զինվո- 

րական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունվածների) կարող է առար- 

կայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա սկիզբը` վերա- 

հանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ կամ կրկնելով այդ առարկաների դասընթացները: 

4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական ծրագրում 

թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը, եթե դասընթացի 

գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և ցածր արդյունարար միա- 

վորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից: 

4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո ակադեմիական 

անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների` համալսարանից հեռացման 

վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ ռեկտորատի սահմանած չափանիշների: 

4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման կատա- 

րողականը ատեստավորվում է համապատասխան ուսումնական ստորաբաժանման 

կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման 

կարգի պահանջների: 

4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է համալսա- 

րանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով: Հեռացված 

ուսանողը վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել նախկինում հաստատված 

թեմայով մագիստրոսական թեզը: 

5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը 

5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում պահ- 

վող հիմնական փաստաթղթերից է: 

5.2. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի 

կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության վկայականը 

(բնօրինակ), ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները, կենտրո- 

նացված և ներբուհական քննությունների դեպքում՝ համապատասխան հիմքերը, 

ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի 
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այդ, ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի 

ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի 

վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆա- 

կուլտետային բոլոր հրամանները, 

- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը, որը 

համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա 

ընթացքում: 

5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի 

կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ բակալավրի կամ 

դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի պատճենները, ընդու- 

նելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները: Նշվածներից բացի՝ ուսանողի 

անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի. 

- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է համարակալվի 

ստուգման գրքույկի համարով, 

- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի բոլոր կիսամյակների ուսման վարձի 

վճարման կտրոնները, 

- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու ֆա- 

կուլտետային բոլոր հրամանները: 

5.4. Համալսարանն ավարտվելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝ 

ներառյալ ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի պատ- 

ճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ: 

5.5. Ուսանողի հետ պայմանագիրը կնքելուց հետո` մեկ ամսվա ընթացքում, ուսումնական 

էլեկտրոնային քարտում ֆակուլտետի դեկանատի կողմից մուտքագրվում են ուսանողի 

անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր հրամանները, և տեղադրվում է նրա լու- 

սանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են 

ուսանողի համալսարանական էլեկտրոնային փոստի հասցեին: 

 

6. Դասընթացների տեղեկագիրքը 

6.1. Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ դասընթացների 

տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։ 

6.2. Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթա- 

կան ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու 

վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և 

պարունակում է. 

ա) առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը և 

«Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի 

կազմակերպման կարգ»-ը, 

բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ. 
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 ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային պահանջ- 

ները, ծրագրի նպատակները և նախանշված կրթական վերջնարդյունքները, կրթու- 

թյունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և 

բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ամփոփիչ ատես- 

տավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն, 

 առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը և նույնացման 

թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ 

շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), 

դասընթացի նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները` արտահայտված կրթական 

մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով, կարողություններով և 

հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմա- 

ները), դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշ- 

ները: 

 
 

7. Առցանց դասընթացի կազմակերպումը 

7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական խորհրդի 

որոշմամբ և ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի արտոնությամբ կարող են 

կազմակերպվել առցանց եղանակով: 

7.2. Առցանց և լսարանային եղանակներով իրականացվող դասընթացների բովանդակու- 

թյունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն նույնը: 

7.3. Առցանց եղանակով նախատեսվող դասընթացի նյութը պատրաստում է իրականացնող 

ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝ երաշխավորություն 

ստանալու համար: 

7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և վերահսկո- 

ղությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կրթական և 

հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական համակարգերի 

սպասարկման և զարգացման վարչությունը: 

7.5. Յուրաքանչյուր կիսամյակի սկզբում առցանց դասընթացներ իրականացնող ամբիոնը ՏՏԿՀ 

կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին և ընդգրկված ուսա- 

նողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է առցանց միջավայր: 

7.6. Առցանց դասընթացը վարող դասախոսը վերահսկում է ուսանողների մասնակցությունը, 

տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային ուսումնական նյութերը, 

առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ, կազմակերպում է քննարկումներ և 

սեմինարներ: 

7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով կամ 

էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով: 

 

8. Պրակտիկայի կազմակերպումը 

8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի բաղա- 

դրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում ստացած գիտե- 

լիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը: 
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8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ պայմա- 

նավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝ ուսումնական 

(ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն), մասնագիտական 

(արտադրական, գիտահետազոտական, փորձարարական), մանկավարժական, իսկ 

մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված ուսանողները` միայն մասնագիտական 

պրակտիկա: 

8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ կուրսերի 

ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել ուսանողի ընդհանուր 

մասնագիտական գիտելիքները: 

8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ մասնա- 

գիտական հմտությունները: 

8.5. Պրակտիկայի տեսակը, տևողությունը և ժամկետները սահմանվում են համապատաս- 

խան կրթական ծրագրով: 

8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության 

կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան 

մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտ- 

րոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ: 

8.7. Պրակտիկայի ամբողջ ընթացքն արձանագրվում է ուսանողի օրագրում: Պրակտիկայի 

ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու անձը օրագրում 

ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է ուսանողի անձնական գործին: 

8.8. Մասնագիտությամբ աշխատող ուսանողը ազատվում է մասնագիտական պրակտի- 

կայից՝ աշխատանքի վայրից ներկայացնելով համապատասխան տեղեկանք: 

8.9. Պրակտիկան գնահատվում է ստուգարքի ձևով: Պրակտիկայի ղեկավարը «Ստուգված» 

նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և կատարել է 

առաջադրանքները: 

9. Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը 

9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված է դասընթացի կամ դասընթացների խմբի 

ուսումնասիրության արդյունքում ուսանողի ստացած գիտելիքների կիրառության 

հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը: 

9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի 

առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին: 

9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի ղե- 

կավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում համա- 

պատասխան գրականության ցանկը: 

9.4. Կուրսային աշխատանքի ղեկավարը կանոնավոր խորհրդատվությունների ժամա- 

նակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին: 

9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն է 

ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ: 

9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու դա- 

սախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված հանձնա- 

ժողովում: 

9.7. Պաշտպանության ժամանակ գրագողության հայտնաբերման դեպքում աշխատանքը 
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գնահատվում է անբավարար: 

9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը գրավոր 

դիմում է ամբիոնի վարիչին: 

 

10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը 

10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում 

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում: 

10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողն 

ընտրում է երկուսը: 

10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում են 

մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է հինգը: 

10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և 

արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական վար- 

չություն: 

10.5. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողների գրանցումը կատարվում է նախորդող 

ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո գրանցումներ չեն 

կատարվում: 

10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի իրա- 

կանացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ 

սահմանված նորմերի: 

11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը 

11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և վերանայ- 

ման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի գործառույթներ: 

11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ, որով 

հիմնավորում է ծրագրի ներդրման և հետագա իրականացման անհրաժեշտությունն ու 

նպատակահարմարությունը: 

11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ ձևակեր- 

պում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների ազգային 

շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան: 

11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային փաթեթի 

մշակման գործընթացը, որին մասնակից է դարձնում նաև գործատուներին և արտաքին 

այլ շահակիցների: 

11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու մաս- 

նագիտական կողմնորոշման աշխատանքները: 

11.6. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ֆակուլտետի (ինստիտուտի, կենտրոնի) ղեկավարության 

հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է հավատարմագրման: 

11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի մեկից 

ավելի կրթական ծրագրեր: 

 

12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը) 
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12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու նպատա- 

կով նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի փորձառու 

դասախոսներ են։ 

12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի հա- 

մար նախատեսելով մեկ խորհրդատու: 

12.3. Ուսումնական խորհրդատուն ուսանողներին ծանոթացնում է իրենց իրավունքներին և 

պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին հերթին ուսանողներին 

առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 

ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, ԵՊՀ ներքին կարգապա- 

հական, ԵՊՀ ուսանողական նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների 

հատկացման և այլն), ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և 

այլն: 

12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային պայ- 

մաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝ հաղթա- 

հարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական գործընթացի հետ 

կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար կազմակերպում խորհրդատվու- 

թյուններ: 

12.5. Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա ավարտին ֆակուլտետի գիտական խորհուրդը 

լսում և գնահատում է ուսումնական խորհրդատուների հաշվետվությունները: 

13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

13.1. Ուսանողն իրավունք ունի` 

 սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ շարու- 

նակելու մասնագիտական կրթությունը, 

 սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները 

ԵՊՀ-ում, 

 մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու պրո- 

ֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը, 

 բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու 

ուսումնական ցանկացած այլ դասընթաց (արտածրագրային), որը դասավանդվում է 

ԵՊՀ-ում՝ ըստ սահմանված կարգի, 

 հիմնական մասնագիտական ուսուցումը համատեղելու երկրորդ մասնագիտական 

(զուգահեռ) ուսուցման հետ և ստանալու երկրորդ որակավորման աստիճան, 

 օգտվելու ԵՊՀ գրադարանից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, 

ուսումնական, գիտական, բուժական, մարզական, առողջարանային, ուսումնա- 

արտադրական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից, 

 ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական գի- 

տահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին, 

 լիազորված մարմնի սահմանած կարգով, անհրաժեշտության դեպքում, ստանալու 

ակադեմիական արձակուրդ՝ մինչև մեկ տարի ժամկետով, բացառությամբ ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, 

 սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա պետու- 

թյունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը, 
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 միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի 

շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսում- 

նառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 

 ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ ամբողջ 

ժամանակահատվածի համար, 

 ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու համաեվրո- 

պական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը: 

13.2. Ուսանողը պարտավոր է` 

 ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին, 

 կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները, 

 հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին, 

 սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները, 

 վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել ուսման 

վարձավճարը, 

 հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին, 

 կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ 

ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականությունները: 
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ԲԱԺԻՆ II 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական ծրագրով կազմակերպում 

է ուսուցում` հետևյալ մասնագիտության գծով. 

 

1. «Հոգեբանություն» 

 

1.1. «ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

«Հոգեբանություն» կրթական ծրագրի մասնագիր 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

«Հոգեբանություն», 031311.01.6 

2. Բուհը Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է – 

4. Շնորհվող որակավորումը Հոգեբանության բակալավր 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2021-2022 

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Հեռակա 

 

 8.  Ծրագրի ընդունելության  չափանիշները/պահանջները  

Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները: Բակալավրի հեռակա ուսուցման 

ծրագրի ընդունելությունը կատարվում է ըստ ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված 

համապատասխան կարգի41: 

Ընդունելության քննությունները՝ Հլգ(գ), Օտլ(գ), Կ (գ)2 ։ 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 Տրամադրելու բազմակողմանի գիտելիքներ հոգեբանության հիմնարար և 

կիրառական ոլորտների վերաբերյալ, տալու խոր տեսական հենք՝ հոգեկանի 

կառուցվածքը, զարգացումը, ախտաբանական դրսևորումները հասկանալու, 

մեկնաբանելու և վերլուծելու համար:  

 Ձևավորելու մասնագիտական կարողություններ՝ ուսուցանելով հոգեճանաչման, 

հոգեբանական հետազոտության իրականացման, հոգեբանական 

խորհրդատության սկզբունքներն ու մեթոդները։ 

 Կատարելագործելու ուսանողների ընդհանրական մտավոր կարողությունները՝ 

վերլուծություն, համեմատություն և համադրում, քննադատական մտածողությունը, 

տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն հայթայթելու, մեկնաբանելու և 

ներկայացնելու կարողությունը։  

 Զարգացնելու ուսանողների աշխատանքային գործունակությունը՝ իրենց 

ուսումնառության ոլորտին և մակարդակին համապատասխան, օգնելու նրանց՝ 

                                                      
1 «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգ», ՀՀ 

կառավարության որոշում ( 26 ապրիլի 2012 թվականի N 597 –Ն)։ 

2 Կենսաբանություն առարկայից ընդունելության քննությունը պարտադիր է անվճար տեղերի դիմորդների համար, իսկ վճարովի տեղերի դիմորդների համար 

փոխանցվում է դպրոցի «Կենսաբանություն» առարկայի ամփոփիչ գնահատականը։ 
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կիրառելու մասնագիտական կարողությունները արդի հասարակական կյանքի 

տարբեր ոլորտներում։ 

 10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Ա1․  Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական 

նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Ա2․  Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները: 

Ա3․  Սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների 

հավաքագրման, արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական 

մեթոդները, տարբերակելու դրանց կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և 

սահմանափակումները: 

Ա4․  Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

Ա5․  Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական 

սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման 

անհրաժեշտությունը: 

Ա6․  Ճանաչելու հոգեկան խանգարումների ախտանիշները և դասակարգման 
համակարգերը: 

Բ. Գործնական մասնագիտական արողություններ  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1․  Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները 

մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար: 

Բ2․  Գործնականում կիրառելու հոգեճանաչման մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

Բ3․  Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

Բ4․  Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումներ՝ ցուցաբերելով 

ստեղծագործական մոտեցում, գտնելու մասնագիտական լուծումներ՝ ծավալելով 

հանրօգուտ գործունեություն։ 
Բ5․ Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած 

տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։ 
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1․  Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ2․  Կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և 

մասնագիտական գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու 

համար:  

Գ3․  Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Գ4․  Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 

Գ5․  ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը: 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

- 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը 

Կցված է 

13. Գնահատման ձևերը 

Մինչև 60 լսարանային ժամ ներառող դասընթացները գնահատվում են առանց 

եզրափակիչ գնահատման (միայն ընթացիկ գնահատումներով), կամ առանց ընթացիկ 

գնահատման (միայն եզրափակիչ գնահատմամբ)։ 

60 և ավելի լսարանային ժամ ներառող առարկաները գնահատվում են եզրափակիչ 

գնահատմամբ՝ 2 ընթացիկ (գրավոր և բանավոր) և 1 եզրափակիչ (բանավոր) 

քննությունների միջոցով։ 

Ընթացիկ գրավոր քննությունները ենթադրում են ամփոփ վերլուծական 

պատասխաններ ըստ հարցատոմսի, կամ առաջադրանքների գրավոր կատարում 

(հետազոտական աշխատանք, հոգեախտորոշիչ մեթոդիկայի կիրառում և այլն), իսկ 

ընթացիկ բանավոր քննությունները ենթադրում են ծավալուն վերլուծական 

պատասխաններ ըստ հարցատոմսի, կամ էսսեների պատրաստում, ինքնուրույն և 

խմբային աշխատանքների կատարում և բանավոր ներկայացում։ 

Եզրափակիչ բանավոր քննությունները անցկացվելու են ըստ հարցատոմսերի։ 

14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները 

«Հոգեբանություն» ծրագրի շրջանավարտները ինքնուրույն մասնագիտական 

գործունեության հնարավորություն կունենան հոգեախտորոշման, հոգեբանական 

աջակցության, առողջապահական, մասնագիտական գործունեության, սոցիալական 

խնամքի և կրթական ոլորտներում։ 

Շրջանավարտները կարող են աշխատել խնամքի և պաշտպանության, 

ցերեկային կենտրոններում որպես սոցիալական խնամք և հոգեբանական աջակցություն 

իրականացնող մասնագետներ, հիմնական և ավագ դպրոցներում որպես հոգեախտորոշիչ, 

զարգացնող, հոգեշտկող և աջակցող հոգեբան-մասնագետներ, կազմակերպություններում  
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որպես անձնակազմի հետ աշխատող հոգեբաններ, փորձառու հոգեբանի ղեկավարությամբ 

(սուպերվիզիայի ներքո) հոգեբանական ծառայության կենտրոններում որպես հոգեբանական 

ախտորոշում և աջակցություն իրականացնող մասնագետներ,: Ծրագրի շրջանավարտները կարող են 

շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

մագիստրատուրայում, հետագայում՝ ասպիրանտուրայում: 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

Սույն ծրագրով ուսումնառության օժանդակության համար առկա են բազմազան ռեսուրսներ՝ 

դասախոսների անձնական միջոցներով և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում ձեռքբերված 

ժամանակակից մասնագիտական գրականություն (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն), էլեկտրոնային 

գրադարան, քանակական հետազոտությունների համար նախատեսված համակարգչային ծրագրեր, 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ դասախոսություններ 

իրականացնելուն հարմարեցված լսարաններ, հոգեբանական գործնական աշխատանքների համար 

նախատեսված և կահավորված թրենինգների սենյակ։ 

Ծրագրի իրականացման համար գիտահետազոտական և ուսումնական բազա են հանդիսանում 

ֆակուլտետում գործող 3 հետազոտական լաբորատորիաները և Կիրառական հոգեբանության 

կենտրոնը։ Ուսանողները մասնակցում են լաբորատորիաների աշխատանքներին, ինչպես նաև 

միջազգային համագործակցության շրջանակներում լաբորատորիաների կողմից իրականացվող 

միջմշակութային ուսումնասիրություններին: 

Ֆակուլտետի դասախոսական անձնակազմը կիրառում է դասավանդման և ուսումնառության 

նորարարական մեթոդներ միջոցներ՝ բանավեճեր, փոքր խմբերով աշխատանքներ, հետազոտական 

առաջադրանքներ, որոնք նպաստում են ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերմանը։ 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը 

մշակելիս 

Տվյալ կրթական ծրագրի մշակման հիմքում ընկած են բարձրագույն կրթության 

որակավորումների եվրոպական շրջանակը («Դուբլինյան նկարագրիչները»), ՀՀ բարձրագույն 

կրթության պետական կրթական չափորոշիչները, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 22.12.2016թ.-

ի թիվ 1326-Ա հրամանով հաստատված «Հոգեբանություն մասնագիտության» որակավորումների 

ոլորտային շրջանակի բնութագրերը, ինչպես նաև մի շարք միջազգային ծրագրային կողմնորոշիչներ և 

չափորոշիչներ: 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

 - 

18. Դասախոսներին ներկայացվող ընդհանուր և մասնագիտական պահանջներ 

1. Ընդհանրական կարողություններ 

Դասավանդման և հոգեբանամանկավարժական 

 Ուսանողակենտրոն մեթոդաբանության իմացություն և կիրառման կարողություն դասընթացի 

մշակման և իրականացման գործում:  

 Դասավանդման և ուսուցանման ինտերակտիվ և նորարարական մեթոդների կիրառման, 

չափանիշահեն գնահատման կարողություն: 

 Ուսանողին աջակցելու, մոտիվացնելու և անձնային ուժեղ կողմերի զարգացմանը աջակցելու 

կարողություն: 
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Հետազոտական 

 հետազոտության մեթոդաբանական սկզբունքների, քանակական և որակական մեթոդների 

իմացություն, 

 տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, այդ թվում համացանցային 

տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն, 

Հաղորդակցման 

 լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու և կառավարելու հմտություն, 

 հրետորիկայի տարրական հմտություններ, 

 միջանձնային հաղորդակցման հմտություններ, 

 օտար լեզվի իմացություն, 

ՏՀՏ կիրառություն 

 բազային համակարգչային (MS Office  փաթեթի ազատ տիրապետում՝ Word, Excel, Power-Point) 

հմտություններ, 

 ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն, 

 լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և 

այլն): 

Այլ կարողություններ  

 ժամանակի կառավարման  կարողություն, 

 կոնֆլիկտների հաղթահարման և համագործակցելու կարողություններ 

2. Մասնագիտական գիտելիքներ և կարողություններ 

 Հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքների, հիմնարար և արդի 

տեսությունների, հայեցակարգերի  և ժամանակակից միտումների մասին գիտելիքներ,  

 Հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող հիմնախնդիրները 

հասկանալու, վերլուծելու և մեկնաբանելու կարողություն, 

 Հոգեբանության տարբեր բնագավառներին առնչվող մեթոդական և կիրառական բնույթի 

խնդիրների ուսումնասիրման կարողություն քանակական և/կամ որակական 

մեթոդաբանությամբ, 

 Հոգեբանական աջակցության տարբեր ձևերի՝ հոգեախտորոշիչ/հոգեճանաչողական, 

խորհրդատվական, լուսավորչական աշխատանքներ (անհատական և/կամ խմբային) 

իրականացնելու սկզբունքների իմացություն և կարողություն, 

 Մասնագիտական գործունեության էթիկական սկզբունքների (հետազոտական և գործնական) 

իմացություն և պարտադիր պահպանում: 

3. Ընդհանուր պահանջներ 

Մասնագիտական պահանջներ 

 գիտական աստիճան և/կամ մագիստրոսի կոչում հոգեբանության կամ հարակից ոլորտում կամ 

առնվազն 5 տարվա մասնագիտական՝ հետազոտական կամ պրակտիկ փորձի առկայություն 

համապատասխան ոլորտում, 

 վերջին 5 տարում առնվազն 1 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակություն առկայություն, 

 վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային 

վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման 

դասընթացների: 

Մանկավարժական փորձ 

 մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ 

(թրեյնինգներ) իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ: 

Այլ պահանջներ 

 ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 4,0 

(գործող դասախոսների համար)։ 
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«ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, 

արդի և հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող 

հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց 

կիրառական նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում 

Բ1 

 
Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները 

մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման 

համար 

Ա2 Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան 

զարգացման օրինաչափությունները, մեխանիզմները, 

առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և ախտաբանական 

դրսևորումները 

Բ2 Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ 

Ա3 Սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների 

հավաքագրման, արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական 

մեթոդները, մատնանշելու դրանց կիրառման ուղիները, 

հնարավորությունները և սահմանափակումները 

Բ3 Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ 

Ա4 Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին 

առնչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու 

դրանց դերն ու նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում 

Բ4 Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումներ՝ 

ցուցաբերելով ստեղծագործական մոտեցում, գտնելու մասնագիտական 

լուծումներ՝ ծավալելով հանրօգուտ գործունեություն 

Ա5 Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական 

էթիկական սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և 

պահպանման անհրաժեշտությունը 

Բ5 Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը 

ստացած տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան 

Ա6 Ճանաչելու հոգեկան խանգարումների ախտանիշները և դասակարգման 

համակարգերը 

Բ6  

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, 

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական 

էթիկայի նորմերը 

Գ4 Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

Գ2 Կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և 

մասնագիտական գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և 

դյուրացնելու համար  

Գ5 Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և 

տարածելու նոր տեղեկատվությունը 

Գ3 Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ 
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«Հոգեբանություն» ծրագրի ուսումնական պլանի 
քարտեզ 

 

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ 1401                 

Հայոց պատմության հիմնահարցեր 1106                 

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1 1602/03                 

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2 1603/03                 

Ռուսերեն-1 1703/04                 

Ռուսերեն-2 1703/04                 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 2301                 

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն. 0002                 

Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 0708                 

Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք 0105                 

Իրավունքի հիմունքներ 1901                 

Ֆիզդաստիարակություն ----                 

Գործարարության հիմունքներ 1005                 

Քաղաքագիտության հիմունքներ 1202                 

Մշակութաբանության հիմունքներ 1107                 

Կրոնագիտության հիմունքներ 2101                 

Բարոյագիտության հիմունքներ 1302                 

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 2203                 

Տրամաբանության հիմունքներ 1311                 

Հոգեբանության հիմունքներ ----                 

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 0708                 

                  

Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4 Գ5 

ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա 1306/Բ01  +  +     +   +   + + 

Մասնագիտության ներածություն 1306/Բ02  +  +      +  +     

Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն և պրակտիկում 1306/Բ03 + + +    + +      + + + 

Մարդաբանություն և համեմատական հոգեբանություն 1306/Բ04  +       +     + +  

Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանություն և պրակտիկում 1306/Բ05 + +  +   + +      +   

Փիլիսոփայության պատմություն 1311/Բ12                 

Տրամաբանություն 1311/Բ02                 

Փիլիսոփայության հիմունքներ 1311/Բ01                 

Հոգեբանության պատմություն 1306/Բ06 +   +     +   +    + 

Հոգեֆիզիոլոգիա 1306/Բ07 + +     + + +   +  + + + 

Սոցիալական հոգեբանություն 1309/Բ01 + +       +     +   
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Անձի տեսություններ 1308/Բ01 + +       +     + +  

Անձի հոգեբանություն 1308/Բ02 + +      +      +   

Հոգեբանի գործունեության էթիկա 1309/Բ02      +  +  +      + 

Փորձարարական հոգեբանություն 1306/Բ08 +  +   + + +      + +  

Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն և պրակտիկում 1306/Բ09 + +     +  +   +  + +  

Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում 1308/Բ03 + +  +    + +      +  

Ընտանիքի հոգեբանություն և հոգեթերապիա 1309/Բ03  +      +     + +   

Ներազդման հոգեբանություն 1309/Բ04 +   +     +     +   

Տարիքային հոգեբանություն 1308/Բ04 + +  +     +     + +  

Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանության մեջ 1306/Բ10   + + +     + + + +  + + 

Հոգեդիագնոստիկա 1306/Բ11   + + +  + + + +  + +  +  

Կրթության հոգեբանություն 1308/Բ05  +  +    + +   +    + 

Էթնոհոգեբանություն 1309/Բ06 + +       +     +   

Անձնային աճի պրակտիկում 1308/Բ06    + +     + +     + 

Բժշկական հոգեբանություն 1309/Բ08 +     +   +   +     

Կոնֆլիկտի հոգեբանություն 1309/Բ05    +     +  + +     

Իրավաբանական հոգեբանություն և փորձաքննություն 1309/Բ09  +  +    +      +   

Ստեղծագործության հոգեբանություն 1309/Բ10    + +    +     +   

Ինքնակարգավորման հիմունքներ 1309/Բ11 + +     +     +     

Իմիջի հոգեբանության հիմնահարցեր 1309/Բ07 +   +      + +     + 

Կազմակերպչական հոգեբանություն 1309/Բ12 +   +      +  +     

Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն 1306/Բ12  +  +     + +  +    + 

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանություն 1306/Բ13 +  +      +   +   + + 

Հոգեբանական խորհրդատվություն և պրակտիկում 1308/Բ07    + +    + +  +     

Հոգեգենետիկայի հիմունքներ 1306/Բ14  +  +   +     +     

Հոգեսոմատիկայի հիմունքներ 1309/Բ13     +     + + +     

Անձնային խանգարումների հոգեբանություն 1309/Բ14  +    +    +    +   

Մանկան հոգեախտորոշում 1308/Բ08   + +   + +      +   

Այցելուակենտրոն թերապիա 1309/Բ15    + +    +     +   

Առողջության հոգեբանություն 1306/Բ15 + +      +         

Սեռային վարքի հոգեբանություն 1308/Բ09  +  +     +       + 

Գովազդի հոգեբանություն 1306/Բ16    +   +     +    + 

Ծնող-երեխա փոխհարաբերություններ 1309Բ/17 + +     +     +     

Հոգեբանական ծառայությունը դպրոցում 1308/Բ10    + +    + + + +     

Իշխանության հոգեբանություն և հոգեվերլուծություն 1309Բ/16    +     + +      + 
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«ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Պարտադիր դասընթացներ 
 

 

1.1401/Բ01 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 1 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2,5  ժամ/շաբ. 5. գործնական -10 ժամ 

8. 1-ին՝ աշնանային 

կիսամյակ 

9. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները, 

 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին, 

 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները, 

2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները, 

3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

2. հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը: 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր, 

Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

1. Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված 

հարցաշարով. յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները, 

2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները, 

3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները: 
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14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 

2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007: 

 

1106/Բ03 Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 2 ECTS 
կրեդիտ 

շաբաթական 2,5 ժամ դաս.-5 ժամ, գործ.- 5 ժամ 

1-ին՝ աշնանային կիսամյակ Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակը հայոց հին ու միջին դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, 

կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն` 

1. Ներկայացնելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի հիմնահարցերը, 

2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի 

պարբերափուլերի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

3. Բացատրելու հայոց պետականության ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու 

առանձնահատկությունները հին և միջին դարերում՝ արժևորելով և իր քաղաքացիական 

գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված 

ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ` 

4. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

5. Կիրառելու հայոց պատմության հին և միջին դարերի պարբերափուլերի կարևորագույն 

հիմնահարցերի վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ՝ 

6. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի (ընտանիքի, ընկերների և այլոց) գիտակցության մեջ 

հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորմանն ու 

արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 
տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 

2. Սեմինար, 
3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայկական լեռնաշխարհ. աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Հայ ժողովրդի 

ծագման հիմնահարցը և վաղ պետական կազմավորումները Հայկական լեռնաշխարհում: Վանի 

թագավորությունը (Ք.ա. IX-VII դդ.): Հայաստանը Երվանդունիների հարստության օրոք (Ք.ա. VI-III 

դդ.): Մեծ Հայքի թագավորությունը Արտաշեսյան (Ք.ա. 189-1 թթ.) և Արշակունյաց (66-428 թթ.) 

հարստությունների  օրոք:  Հայոց  մշակույթի  Ոսկեդարը:  Հայաստանը  նախարարական համակարգի 
ներքո  (428-885  թթ.):  Հայոց  թագավորությունը  Բագրատունյաց  հարստության  (885-1045  թթ.) օրոք: 

Կիլիկիայի հայկական պետությունը (1080-1375 թթ.): Քոչվորական ցեղերի արշավանքները Հայաստան: 
Հայ-վրացական զինակցությունը և Զաքարյանների իշխանությունը: Հայաստանը ուշ միջնադարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012: 

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն 

(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975: 

3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. 
ինստ., «Զանգակ-97» հրատ., 2014: 

 

1. 1704/ B 01 2. Ռուսերեն- 1 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 20 ժամ  գործնական 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը 

 զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները 

 ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին 

 ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին 

 ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը 

 ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը 

 զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները 
 ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

● ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն 

● կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը 

● մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները 

● տիրապետել պահանջվող քերականական կանոններին 

● գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

● կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով 

● կրճատել/ընդլայնել տեքստը 

● պատասխանել հարցերին 

● կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական 

կառուցվածքները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

● տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում 

● տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնւմ 
● թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում 
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10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ 

2. ինքնուրույն աշխատանք 

3. թիմային աշխատանք 

4. բանավոր ներկայացում 

5. հարց և պատասխան 

6. ստուգողական աշխատանք 

7. ուսուցողական ֆիլմի դիտում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. թեստային առաչադրանք 

2. բանավոր հարցում 

3. ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները: 

Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: 

Գիտական ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները: 

Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: 

ХНУ, 2005. 

2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 

Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей 
(Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010. 

 

1. 2301/Բ01 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

4. շաբաթական 2.5 ժամ 5. գործ.-10ժամ 

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն է 

 ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, 

ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին

 ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ գործնական 

հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 

 աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

 կատարել հաշվարկներ, կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ 

 ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային և ավարտական աշխատանքներ, 
հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ2. կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական 
գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով, հանձնարարվում են խնդիրներ և ինքնուրույն 

առաջադրանքներ: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում են 

ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով՝ փոխանցվում են էլեկտրոնային կրիչով կամ ուղարկում 

էլ. փոստին: 

3. Եզրափակիչ ստուգումներն անցկացվում են համակարգչի միջոցով՝ հանձնարարված 

առաջադրանքների հիման վրա: Կամավորության սկզբունքով հնարավոր է ստուգարքը 

հանձնել առցանց եղանակով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է համակարգչի միջոցով՝ ուսանողի ամփոփիչ աշխատանքի հիման վրա։ 

Առաջադրանքներն հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած թեմաների վրա։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1 - Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 

Բաժին 2 - Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական 

սկզբունքները: 

Բաժին 3 - Տեքստային փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 

Բաժին 4 - Հաշվարկներ էլեկտրոնային աղյուսակներում, դիագրամներ, գրաֆիկներ։ 

Բաժին 5 - Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ՝ ստեղծում և ցուցադրում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2010, Microsoft Press, 2010 

2. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010 

3. Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով: 

 

1.1401/Բ02 2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ - 2 3.2 ECTS կրեդիտ 

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. գործնական- 10 ժամ 

8. 2-րդ՝ գարնանային 

կիսամյակ 

9.Ստուգարքային 
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8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները, 

 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին, 

 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա) մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները, 

2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները, 

3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ: 

բ) գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ, 

2. հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը, 

3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի): 

գ) ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ 

1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք, 

2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝ 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր, 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝ 

 դասախոսություն, 

 գործնական աշխատանք, 

 սլայդի ցուցադրում, 

 ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 

Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: 

Քննատոմսը բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և 

գնահատվում են 7-ական միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում 
է 6 միավոր: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները, 

2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն), 

3. խոսքային վարվեցողություն, 

4. գործառական ոճեր: 

14.Հիմնական գրականության ցանկը 

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016: 

2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003: 

3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 

4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991: 

 

 

1106/Բ04 Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2 2 ECTS 
կրեդիտ 

շաբաթական 2.5 ժամ դաս.-5 ժամ, գործ.- 5 ժամ 
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2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակը հայոց նոր ու նորագույն դարերի պատմության առանցքային հարցերի 

վերաբերյալ ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ տրամադրելը և բազմակողմանիորեն զարգացած, 

կենսունակ ազգային գիտակցություն ունեցող քաղաքացիների դաստիարակմանը նպաստելն է: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Ներկայացնելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հարցերը, 

2. Քննական (քննադատական) մոտեցմամբ մեկնաբանելու հայոց պատմության նոր և նորագույն 

շրջանի հիմնահարցերի շուրջ եղած տարաբնույթ կարծիքները, 

3. Բացատրելու հայոց պետականության վերականգնման համար մղվող ազատագրական պայքարի 

ձևավորման և զարգացման ընթացքն ու առանձնահատկությունները, 

4. Վերլուծելու նորագույն ժամանակաշրջանում հայոց պետականության վերականգնումն ու 

զարգացումը՝ վերարժևորելով և իր գիտակցության մեջ արմատավորելով հայոց պետականության՝ 

պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. Տարբերակելու շրջանառության մեջ գտնվող հակագիտական և կեղծ պնդումները, 

6. Կիրառելու հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանի կարևորագույն հիմնահարցերի 

վերաբերյալ ձեռք բերած գիտելիքները հասարակական դիսկուրսում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. Նպաստելու հանրության տարբեր խմբերի գիտակցության մեջ ազգային-ազատագրական 

պայքարի և հայոց պետականության՝ պատմականորեն ձևավորված ավանդույթների արժևորման 

արմատավորմանը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 
տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 
2. Սեմինար, 

3. Քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հայ ազատագրական շարժումը XVI դ. կեսերից մինչև XVIII դ.: Ազատագրական պայքարը Սյունիքում 

և Սյունիքում 1722-1730 թթ.: Ռուս-թուրքական և ռուս-պարսկական պատերազմները և Հայաստանը 

XIX դ. առաջին երեսնամյակում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ քաղաքական 

կուսակցությունների առաջացումը և հայ ազատագրական շարժումը XIX դ. վերջին – XX դ. սկզբին: 

Հայոց ցեղասպանությունը: Մայիսյան հերոսամարտերը: Հայաստանի Առաջին Հանրապետությունը 

(1918-1920 թթ.): Խորհրդային Հայաստանը (1920-1991 թթ.): Հայերի մասնակցությունը Երկրորդ 

աշխարհամարտին: Արցախյան շարժումը (1988-1991 թթ.) և պատերազմը (1991-1994 թթ.): 
Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը (1991 թվականից): 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, 

Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2012: 

2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն 

(սկզբից մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975: 

3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., 
«Զանգակ-97» հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016: 

 

1. 1704/ B 01 2. Ռուսերեն - 2 3. 4 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 20 ժամ գործնական 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 
● զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները 

● ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն 
● ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

● ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն 

● ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին 

համապատասխանող ռուսաց լեզվի իմացություն 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

● կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ 

● տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը 

● կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային 

աշխատանք 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

● օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները 
● օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում 

10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունքներ 

2. ինքնուրույն աշխատանք 

3. թիմային աշխատանք 

4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/ 

5. բանավեճ 

6. ստուգողական աշխատանք 

7. թեստային աշխատանք 

8. վիկտորինա 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. թեստային առաչադրանք 

2. բանավոր հարցում 
3. ստուգարք 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ 

Պարզ և բարդ նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց 

շարադրման սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները: 
Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները: 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: 

ХНУ, 2005. 

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как 

иностранному. М., 2008-2010. 

3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. 
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015. 

4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение 

дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010. 

5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для 
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998. 



37  

1. 0708/Բ01 2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դասախոսություն 

6. 2-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես 

գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության հիմունքների, 

համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին, ձևավորել հիմնարար 

գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ 
հասարակության համահունչ զարգացման մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ճանաչել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմության, սոցիալական էկոլոգիայի 

հիմունքներին և առանձնահատկություններին, 

2. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներին, 

3. նկարագրելու մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները, 

4. հասկանալու և լուսաբանելու աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային 

ռեսուրսների հիմնական էկոլոգիական խնդիրները, 

5. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր 

սկզբունքներին և օրինաչափություններին 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Օգտվելու ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության մասին, 

անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցներից, 

2. մասնագիտական առանձնահատկություններից ելնելով կիրառելու բնապահպանական և 

էկոլոգիական գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման տարբեր ծրագրերում, 

3. վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին և անել համապատասխան 

եզրակացություններ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 
2. կատարել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3.քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ, 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 
գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

Դասավանդման ձևեր 

1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ: 

Ուսումնառության ձևեր 

2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված 
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. [Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 
60 հարց, նախապես կազմված հարցաշարից]: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը: 

Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: 

Կյանքի գոյատեվման հիմնական միջավայրերը: 

Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: 

Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր: 

Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ: 

Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: 

Մթնոլորտի պահպանությունը: 

Երկրի կլիմայի փոփոխության և անապատացման հիմնախնդիրները: 

Ջրային պաշարների պահպանությունը: 

Հողային պաշարների պահպանությունը: 

Երկրի կենսաբանական բազմազանությունը: 

Կենսաբազմազանության պահպանությունը: 

Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: 

«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ. 

2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան 

Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ, 

Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ: 

3. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և 

լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ: 

4. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ: 

5. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան, «Բնապահպանություն և 

Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ: 

 

1. 0105/Բ01 2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ 

աշխատանք 

3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2,5 ժամ/շաբ. 5ժամ  դաս., 5 ժամ գործն. 

6. 3 – րդ՝ աշնանային  կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ, 

 սովորեցնել ուսանողներին կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ 

լուծելու համար, 

 ծանոթացնել ուսանողներին կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ: 

http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7856
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7865
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7868
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7874
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7874
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7880
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7888
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7892
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7892
http://iterc.ysu.am/mod/scorm/view.php?id=7895
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ, 

2. կառուցել նմուշին համապատասխան հաճախությունների սյունապատկերը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ, 

4. կարողանալ ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

5. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական 

գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 
գիտական բանավեճեր: 

11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 

2. գործնական պարապմունք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից: 

Նկարագրական վիճակագրություն: Նմուշային եղանակ: Գնահատման տեսություն: Միջակայքային 

գնահատականներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017: 

2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014. 

3. Ü. ¶. ²Ñ³ñáÝÛ³Ý, º. È. Æëñ³»ÉÛ³Ý, Ð³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ëáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñ³·Çñù, ºՊՀ, 2016: 

4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000: 

 

 

1. 1901/Բ01 2. Իրավունքի հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

4. 2,5  ժամ/շաբաթ 5. Դաս․ - 10ժամ 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7, Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է 

Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման 

հիմունքները, մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ, 

ինչպես նաև ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։ 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի 

ձևերը, իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը, 

դրանց կարգավորման հիմնական աղբյուրները, 

 տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական 

պատասխանատվություն հասկացությունները, 

 բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման 

առարկան, հիմնադրույթները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի 

աղբյուրները, դրանց աստճանակարգությունը, 

 իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։ 

 դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ: 

գ. ընդհանրական կարողություններ 

 ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները, 

 օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

օրենսգրքեր, օրենքներ), 

 օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և 

իրավական պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, 

պատասխանատվության զգացում։ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. ինքնուրույն աշխատանք, 

4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա 

5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես 
տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և 

իրավունքի կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, 

իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: 

Սահմանադրական իրավունք: Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական 

իրավունք: Աշխատանքային իրավունք: Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական 

իրավունք: Դատավարական իրավունք: Միջազգային իրավունք։ 
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Հիմնական գրականության ցանկը 
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ: 

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական 

դատավարության օրենսգրքերը: 

3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, 

Եր., Տիգրան Մեծ, 2014: 

4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և 
այլոք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015: 

  

1. 0002/Բ01 2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության առաջին բուժօգնություն 

3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 5ժամ դաս., 5ժամ  գործ.  

6. 1-ին՝աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում, ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ, 

փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և տարաբնույթ 

պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում առաջին 

բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան 

դիմակայելու ուղիները, 

2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը, 

3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները, 

4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու 

ծանրությունը և տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին, 

5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին 

ու պաշտպանության ձևերին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
6. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ 

դրսևորելու ուղղությամբ, 

7. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների 

դեպքերում, 

8. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից 

իրականացվող միջոցառումների ընթացքում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

9. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում, 

10. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ, 

11. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք: 

2. Անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ: 

3. Թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում: 

4. Ուսումնամեթոդական վարժանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության 

արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի 

ապահովում): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ: 

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն: 
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., 

Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. 

«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. 

հրատ., 2006, 238 էջ: 

2.  Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ 

իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ: 

3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը» 

(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ: 

4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., 

Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 

5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական 
պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017 

 

1. 1602/Բ 01 2. Անգլերեն-1 3. 4 կրեդիտ 

4. 5ժամ  շաբ. 5. գործ. 20 ժամ 

6. 1-ին՝ աշնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. ընդհանուր անգլերենի (General English) հիմնական լեզվական հմտությունների զարգացում, 

2. մասնագիտական անգլերենի (Professional English) հիմունքների ներմուծում, 

3. հիմնական մասնագիտական բառապաշարի, այնուհետև մասնագիտական տերմինների 

ներմուծում և ուսուցում, 

4. մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի 
տարբերակում և թարգմանություն 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա . մասնագիտական գիտելիք և իմացություն. 
1. բացատրել անգլերենի քերականության հիմունքները և ճիշտ կիրառել քերականական 

կառույցները , 

2. ներկայացնլ մասնագիտական բառային ֆոնդի հիմնական հասկացությունները, 
 

բ . գործնական մասնագիտական կարողություններ. 
3. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները, 

4. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի 

հիմնական հմտությունները, 
 

գ . ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողությունները (եթե այդպիսիք կան). 
5. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից , 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ 

2. անհատական և խմբային աշխատանք 

3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք 

4. ինքնուրույն աշխատանք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ: 

1. գրավոր ստուգում (թեստ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ): 
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. անգլերենի քերականական կառույցները 

2. ընդհանուր բառապաշարի զարգացում 

3. մասնագիտական անգլերենի հիմնական բառապաշարը 
4. մասնագիտական անգլերեն լեզվով գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների ներմուծում 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

 

1. Голованев В. В. «Английский для психологов» /a guide for students/, Minsk 2005 

2. Коваленко П. И. «Английский для психологов» Ростов-на-Дону, 2002 
3. Feldman R. “Materials based on “Understanding Psychology” 2006 

 

1. 1602/Բ01 2. Անգլերեն-2 3. 4 կրեդիտ 

4. 5ժամ  շաբ. 5. 20 ժամ  գործ.  

6. 2-րդ՝ գարնանային 7. ստուգարք 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

1. լեզվական իրազեկության զարգացում՝ գիտելիքներ և կարողություններ բառապաշարի, 

շարահյուսության, ինչպես նաև օտար լեզվի որպես համակարգի այլ 

առանձնահատկությունների մասին, 

2. հաղորդակցական գործընթացների և խոսքային գործունեության մեջ ուսանողների 

ներգրավման մակարդակի բարձրացում, 

3. մասնագիտական բառապաշարի ուսուցման կարողությունների և հմտությունների 

զարգացում, 
4. մասնագիտական տեքստերի ընկալման կարողությունների զարգացում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ընկալել, հասկանալ, մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու 

կառուցվածքը, 

2. տիրապետել մասնագիտական և ընդհանուր բառապաշարի հենքային շերտերին՝ դրանց 
ճշգրիտ գործածության նպատակադրմամբ, 

3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում անգլերեն լեզվով ինքնուրույն աշխատանք 

կատարելու սկզբունքների իմացություն 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. իրականացնել գրավոր և բանավոր մասնագիտական տեքստերի ընթերցում, վերարտադրում 

և թարգմանություն, 

5.  ձևավորել և ներկայացնել բանավոր կապակցված խոսք՝ ուսումնասիրվող մասնագիտական 

թեմաների վերաբերյալ, 

6. արտահայտել և հիմնավորել կարծիք՝ երկխոսության մեջ մտնելով համակուրսեցիների հետ, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային) 

տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 
գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

2. անհատական և խմբային աշխատանք, 

3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք, 

4. ինքնուրույն աշխատանք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է գրավոր աշխատանքով և բանավոր 

ստուգմամբ: 

1. գրավոր ստուգում (թեստ՝ անցած լեզվական նյութի հիման վերաբերյալ), 
2. բանավոր ստուգում (կարդալ, թարգմանել և վերատադրել մասնագիտական տեքստը): 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. մասնագիտական լեզվի բառապաշարարի առանձնահատկություններ 

2. անգլերենով մասնագիտական գրավոր և բանավոր տեքստերի տեսակների վերլուծություն 

3. դասախոսության ընթացքում նյութի կարևոր առանցքային կետերի գրառում 

4. տարբեր աղբյուրներից մասնագիտական տեղեկատվության առանձին մասերի համադրում և 

շարադրում 
5. գրավոր տեքստերի վերաձևակերպում մասնագիտական բառապաշարի օգտագործմամբ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. /ստորև տրված է օրինակը՝/ 

 

1. Zakoyan L. “English for Psychologists” Yerevan 2014 

2. Grigorian A. English for Students of Philosophy and Psychology “Thoughts – the shadows of our 

feelings” Yerevan 2015 
3. Макарова Е. «Human psychology readings» Москва, 2015 

 

1. 1604/Բ 31 2. Գերմաներեն-1 3. 4-ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 20 ժամ գործ. 

6. 1-ին կիսամյակ/ աշնանային 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ նախնական գիտելիքներ գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և 

բառագիտության բնագավառներում, 
 ստեղծել անհրաժեշտ հիմք տվյալ լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները, 

2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին, 

3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների 

մասին: 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4.  ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական 

տարբերակները, 

5. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը, 

6. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և 

կիրառել դրանք խոսքում: 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները, 
8. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 
գիտական բանավեճեր: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական 

տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը: 

2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, 

ածականի և բայի ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման 

տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության 

աստիճանները: Համեմատության աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: 

Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը նախադասության մեջ: 

3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց 

առանձնահատկությունները: 

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ 

մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», 
«Գերմանիա»: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001. 

 
1. 1604/Բ 32 2. Գերմաներեն-2 3. 4-ECTS 

կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 20 ժամ գործ. 

6. 2-րդ կիսամյակ/ գարնանային 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները 

գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, 

 ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական 

գիտելիքները` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման 

նպատակով, 

 ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների 
գիտելիքները գերմաներեն լեզվից: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ 

կաղապարների մասին, 

2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը, 

3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու 

փոխադրման սկզբունքների մասին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները, 

5. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը, 

6. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

7. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը, 

8. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը, 

9. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 
գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. գործնական պարապմունք, 

2. ինքնուրույն աշխատանք, 

3. խմբային աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության 

հիմնական տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման 

համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: 

2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և 

անանցողական երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: 

3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն 

ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի 

համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական 

հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները: 

4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական 

շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», 
«Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և այլն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992. 

2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004. 

3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017. 
4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002. 
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1. 1608/Բ31 2. Ֆրանսերեն-1 3. 4 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 20 ժամ գործն. 

6. I կիսամյակ/աշնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական 

հմտություններ 

 Ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական 

կարողություններ 

 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության 

կարողություններ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 մատնանշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները 

 տարրորոշելու մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում 

 սահմանելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 մեկնաբանելու մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները 

 մենախոսելու մասնագիտական թեմաների շուրջ 

 թարգմանելու (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր 

գ. փոխանցելի կարողություններ 

 թարգմանելու հմտություններ 

 բառարաններից օգտվելու կարողություններ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունա- 

կում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու- 
նակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

 Présentations et usages 

 La famille – les âges de la vie 

 Le temps qui passe 

 Le physique – l’apparence 
 Les activités quotidiennes 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau 
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009. 

 
 

1. 1608/Բ32 3. Ֆրանսերեն 2 3. 4 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5.20 ժամ գործն. 

6. II կիսամյակ/գարնանային 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական 

կարողությունները 
 Ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տարորոշելու մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները, 
 տարբերակելու մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը 

 բացատրելու մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 մենախոսելու և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ 
 թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր 

 բանավիճելու մասնագիտական թեմաների շուրջ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 
գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 գործնական պարապմունք 

 հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, 

խմբային աշխատանք 

 դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ գրավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունա- 

կում է 10 հարց, յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ բանավոր ստուգում, 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարու- 

նակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 Les professions – les métiers 

 La technologie 

 La communication 

 L’argent- la banque 

 Le caractère et la personnalité 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013. 

2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009. 

3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE 

internationale, 2009. 

4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau 
intermédiaire, CLE internationale, Paris 2009. 

 

Կամընտրական դասընթացներ 
 

1. 1005/Բ24 2. Գործարարության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4.  2.5  ժամ/շաբ. 5.  10ժամ գրծնական 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել գործարարության էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև 

գործարարության զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն, 

 ուսուցանել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 

կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքներն անհրաժեշտ հմտությունները, 

 տրամադրել բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք կարող են 
օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 սահմանել գործարարության էությունը և հիմնական հասկացությունները, գործարարության 

առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, գործարարության փուլային 

զարգացման բնորոշիչները և առանձնահատկությունները, 

 ներկայացնել գործարարության տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև գործարարության 
կազմակերպման տեսա-գործնական հիմունքնեըը, 
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 լուսաբանել գործարարության կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և 

մոտեցումները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 վերլուծել և տարբերակել գործարարության համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի 

զարգացման համարժեք մոտեցումները, ընտրել գործարարության կազմակերպման ու 

կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը, 

 գնահատել ՀՀ-ում գործարար միջավայրը, ներկայացնել գործարարության զարգացման 

հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել գործարարության 

զարգացման հնարավորություններն ու հեռանկարները, 

 օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի 

և SWOT վերլուծական գործիքներից և կատարել բիզնես նախագծի արդյունավետության և 

նպատակահարմարության գնահատում, կատարել բիզնես հաշվարկներ, գնահատել 

հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
 օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, 

միջազգային կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ 

վերլուծություններ և այլն, 
 իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր, 

 Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 
տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ 

 ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության 

նյութերի յուրացման ակտիվ մեթոդ. 

-ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն 

պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն, 

-կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ, 
-այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Գործարարության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային 

բնորոշիչները 

1.2. Ձեռներեցության էությունը և դրսևորման ձևերը, գործառույթները և խնդիրները 

1.2. Ձեռնարկատիրական գործունեության չափորոշիչները և մոդելային 

առանձնահատկությունները 

1.3. Ձեռներեցության տեսություն. զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշիչները: 

Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ 

2.1. Կողմնորոշում դեպի շուկա: Ձեռներեցական գաղափարը և դրա գնահատումը: 

2.2. Շուկայական տեղեկատվությունը` ձեռներեցական որոշումների կայացման հիմք: 

Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը 

Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը: 

Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը: 

5.1. Ձեռներեցի գործողությունների երեք հիմնական ուղղությունները. արտադրության 

կառավարում, կողմնորոշում դեպի շուկա, գործարար կապերի կառավարում 



52  

5.2. Ձեռներեցի գործողությունների սխեման և դրանց ունիվերսալ բնույթը ձեռներեցական 

գաղափարների մշակման փուլում: 

Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները 

Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես. 

7.1. Start-up-երը իբրև ինովացիոն գործարարության արդի ձև. 

-դրանց հիմնադրման ու զարգացման ձևերը և ֆինանսավորման աղբյուրնևերը, 

-Start-up տարածքներ և կենտրոններ. միջազգային փորձը, ՀՀ-ի start-up միջավայրը և 

հնարավորությունները: 

7.2. b2b, b2c, c2c, միջնորդային հարթակները, 

7.3.Սոցիալական ձեռներեցությունը: 

Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը 

Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները 

Թեմա 11. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային 

առանձնահատկությունները 

Թեմա 12. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները 

Թեմա 13. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան 

13.1. Ձեռներեցության կազմակերպման մոտեցումները և խնդիրները 

13.2. Բիզնես պլանի էությունը և կառուցվածքը 

13.3 .Շուկայի ուսումնսիրությունը և վերլուծությունը 

13.4.Բիզնեսի շրջական միջավայրը. արտաքին և ներքին միջավայրերը և դրանց բնորոշիչները 

13.5.Շուկայավարության, արտադրական և կազմակերպչական պլանների կազմը, կառուցվածքը, 

բնութագրիչները 

13.6. Ֆինանսավորման ռազմավարություն և ֆինանսական պլան: Ֆինանսական պլանի 

կառուցվածքը և բնութագրիչները 
13.7. Բիզնես պլանի նորմատիվա-իրավական բնութագիրը 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Бекетова О.Н, В.И.Найденков, Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с. 

2. Буров В.Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с. 

3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А.Н.Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009, 

336с. 

4. Питер Ф.Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И.Д.Вильямс”,2009, 432с. 

5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. “Организация предпринимательской деятельности”. Схемы и 

таблицы, СПб., 2007, 352 с. 

 

1. 1202/Բ23. 2. Քաղաքագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS 
կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 10ժամ գրծնական 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական 

ակունքներին, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասի- 

րության առարկայական տիրույթին, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական 
հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ըմբռնել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց 

իմաստն ու նշանակությունը, 

http://www.aup.ru/books/m6/
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2. պատկերացնել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող 

հիմնահարցերի էությունը, 

3. ընկալել քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և 

կատարել թարգմանություններ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ, 

5. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման 

հարցերում, 

6. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի 

հիմնահարցերը 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
7. օգտվել մասնագիտական գրականությունից, 
8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

9. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ: 

2. Գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի 

առաջադրմամբ: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը: 

4. Արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ 

պատրաստում: 

5. Բանավոր ներկայացումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված 
հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և 

առարկան: Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 2՝ Քաղաքական իշխանության էությունը, 

կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։ Թեմա 3՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Պետությունը 

որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 4 ՝ Քաղաքական կուսակցություններ 

և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 5՝ Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական 

համակարգեր: Թեմա 6՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 7՝ Քաղաքական էլիտա և 

լիդերություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с. 

2. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999. 

3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005. 

4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для 

студентов вузов . – М.: Аспект Пресс, 2006. 
5. Òåîðèÿ ïîëèòèêè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Á.À. Èñàåâà. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2008.- 464 ñ. – (Ñåðèÿ 

§Ó÷åáíîå ïîñîáèå¦). 
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1. 1107/Բ55 2. Մշակութաբանության հիմունքներ 3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ գրծնական 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող 

գիտակարգերին: 

 ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող 

մշակույթի ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ: 

 ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա 

մշակութային գործընթացների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի 

առաջացման և զարգացման տեսությունները, 

2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման 

հիմնական օրինաչափությունները, 

3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները, 

4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների 

օրինաչափությունները, 

5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու 

պայմանները, 

2. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և 

լոկալ դրսևորումները, 

3. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ, 

2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր 

ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 
տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Գործնական պարապմունք 
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է 

առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները: 
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2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման 

վերաբերյալ տեսությունները: 

3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը: 

4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: 

5. Մշակութային գործընթացներ: 

6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները: 

7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման 

հասկացությունները: 

8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը: 

9. Մշակույթը «անհատ», «հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների 

համատեքստում: 

10. Մշակույթը և գենդերը: 

11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը: 

12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները: 

13. Մշակույթը և լեզուն: 

14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։ 

15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, 

օրինաչափություններ: 

Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002: 

2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004: 

3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003. 

4. Розин В.М. Культурология. М., 1998. 

5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001. 

 
1. 2101/Բ01 2. Կրոնագիտության հիմունքներ 3. 2 կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 10ժամ գրծնական 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. դասընթացի նպատակ(ներ)ը] Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների 

առաջացման, ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում 

դերակատարության մասին, ծանոթացնել, 

 տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման 

սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթանալ ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և 

դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին, 

9. դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները] Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ներկայացնելու կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ, 

 նկարագրելու ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման 

պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր 
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առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների 

առանձնահատկությունները և դասակարգումը, 

 լուսաբանելու Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և 

ՀՀ արդի կրոնական իրավիճակը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 հասկանալու և վերլուծելու կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը, 

 դասակարգելու կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու 

տարբեր կրոններ, 

 բացահայտելու և վերլուծելու ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, 

ծիսապաշտամունքային, դավանաբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 կիրառելու ձեռք բերված գիտելիքները գործնականում, 

 վերլուծելու փաստեր և կատարելու հետևություններ, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք (ներ)ը. 

Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 
տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում 

հանձնարարված թեմաների շուրջ: 

2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին: 

3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն 

որոշակի թեմաներով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Ստուգարք. ստուգարքը անցկացվում է նախօրոք տրված հարցաշարով՝ բանավոր ներկայացման 

հիման վրա: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը, 

բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն» 

հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի 

դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան (վաղ) հավատալիքներ. 

Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային 

և համաշխարհային կրոնների սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային 

կրոններ: Կրոնը ժամանակակից աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները (հինդուրիզմ, ջայնիզմ, 

սիկհիզմ), Չինաստանի և ճապոնիայի ազգային կրոնները, (դաոսականություն, կոնֆուցիականություն, 

սինտո), Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ 

Բուդդայականության առաջացումը և զարգացումը, դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և 

զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային 

առանձնահատկությունները:  Ուղղափառություն.  Կաթոլիկություն.  Բողոքականություն, բողոքական 
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ավանդական և ոչ ավանդական հարանվանություններ, Հայոց եկեղեցու դավանաբանական և 

ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները: Իսլամի առաջացումը և զարգացումը, 

դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները, հիմնական 

ուղղությունները: Հայաստանի Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր 

բնութագիրը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։ 

2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007. 

3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013. 

4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005. 

5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012. 

 

1302/Բ.00 2. Բարոյագիտության հիմունքներ 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 10ժամ գրծնական 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական 

հիմնախնդիրները, 

 կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց 

հետևանքները, 

 ծանոթանալ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահա 

րցերին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը, 

2.  ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության 

հիմնախնդիրներին: 

3. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, 

ինչպես նաև սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները: 

5. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ: 

6. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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7. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

8. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ, 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում 

2.տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն 

3.առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային 

կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը: 

2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը 

3. Կրոնական էթիկա: 

4. Բիոէթիկա: 

5. Քաղաքական էթիկա: 

6. Սիրո մետաֆիզիկա: 

7. Կյանքի իմաստը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Апресян Ю. Этика. М., 2004. 

2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011. 

3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014. 

4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008. 

5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010. 

 
1. 2203/Բ22 2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ 3. 2 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 10ժամ գրծնական 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի 

կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի 

ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները, 

2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների 

համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական 

առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան, 

3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև 

հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ 

սոցիալական հիմնախնդիրներ, 

4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի 

փոխկապվածությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական 

գործընթացներն ու հիմնախնդիրները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ1.համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը, 

Գ3.քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ, 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, 

թե´ մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության 

արտալսարանային ընթերցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը 

պարունակում է 2 հարց: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 

2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 

3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում 

4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 

5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը 

6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը 

7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 

8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա 

9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ 

10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 

11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 

12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն 

13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն 

14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 

15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. (գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից) 

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005. 

2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и 

с предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с. 

3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с. 

4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012. 

 

1. 0604/Բ40 2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 10ժամ գրծնական 

6. 4-րդ` գարնանային կիսամյակ 7.Ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ ժամանակակից բնագիտության՝ ֆիզիկայի, քիմիայի 

և կենսաբանության, զարգացման ուղղությունների, վերջին ժամանակներում ձեռք բերված 

նվաճումների, տնտեսության մեջ վերջիններիս կիրառության վերաբերյալ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել ժամանակակից բնագիտության բնագավառում կատարված 

հայտնագործությունները, 

2. պարզաբանել բնագիտության նշանակությունը ժամանակակից տնտեսության և հասարակության 

զարգացման մեջ, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ՝ 

3. կիրառել ժամանակակից բնագիտության գիտելիքները առօրյա կյանքում , 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)՝ 

4. համակցել բնագիտական գիտելիքները հումանիտար գիտությունների ոլորտի հետ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1.Դասախոսություններ, 
2. Սեմինարներ, քննարկումներ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում արված տարբեր 

ստուգողական աշխատանքների արդյունքների և բանավոր հարցման ձևով անցած նյութերի վրա: 

Ստուգարքի ընթացքում տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից: 

3. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Բնագիտությունը և հասարակության զարգացնան փուլերը: 

Թեմա 2. Միկրոաշխարհի օրինաչափությունները: Ատոմների և մոլեկուլների կառուցվածքի 

առանձնահատկություննեը և դրանց դրսևորումները ժամանակակից սարքերում: 

Թեմա 3. Մակրոաշխարհի օրինաչափությունները: Էներգիայի ստացման միջոցները ներկայումս և 
ապագայում: Էներգիայի վերականգնելի աղբյուրներ: Պոլիմերների, պլաստմսսաների, մանրաթելերի 
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և կաուչուկների ստացման և օգտագործման հնարավորությունները: 

Թեմա 4. Մեգաաշխարհի օրինաչափությունները: Արեգակնային համակարգի և տիեզերքի 
կառուցվածքը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ժամանակակից բնագիտության կոնցեպցիաներ. առցանց դասընթաց, ԵՊՀ, ՏՏ կենտրոն, 2012 

2. А.П. Садохин. Концепции современного естествознания. 445с. Москва, 2006. 

3. Концепции современного естествознания. Учебник для вузов, Под редакцией Л. Михайлова, 335с. 

Москва, 2008. 

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 
 

1. 1306/Բ01 2. ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա 3. 4 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ. 5. 10ժամ դաս., 10 ժամ սեմինար 

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ձևավորել կենտրոնական նյարդային համակարգի կառուցվածքային 

առանձնահատությունների և գործառույթների, բարձրագույն նյարդային գործունեության 

հիմնական օրինաչափությունների վերաբերյալ լիարժեք մասնագիտական գիտելիքներ, 
ինչպես նաև դրանց գործնական կիրառման կարողություններ և հմտություններ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Սահմանել և մեկնաբանել մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի 

կառուցվածքագործառնական հիմքերը, գործառնության մեխանիզմները, 

2. Ներկայացնել և քննարկել մարդու կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆիլո- և 

օնտոգենեզը, 

3. Վերլուծել միջնորդանյութերի դերը ԿՆՀ-ի գործառնության մեջ, 

4. Սահմանել բարձրագույն նյարդային գործունեության մեխանիզմները և 

օրինաչափությունները, 

5. Սահմանել նոր կոնցեպտուալ մոտեցումները գիտական հիմնխնդրների լուծման 

ժամանակ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

6. Կիրառել ստացված գիտելիքները նորմայում և ախտաբանության մեջ հոգեկանի 

ուսումնասիրման ժամանակ 

7. Կապ հաստատել օրգանիզմի նյարդային համակարգի կազմավորման և ֆիզիոլոգիական 
գործընթացների միջև, 
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8. Բացատրել տարբեր հոգեկան վիճակների, հատկությունների և գործընթացների 

ուղեղային ապահովման առանձնահատկությունները, 

9. Որոշել կենտրոնական նյարդային համակարգի գործունեության խանգարումների 

ուղեղային բաժինների ախտահարումները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

10. Տիրապետել նյարդային համակարգի գործառույթների ուսումնասիրման մեթոդներին և 

հնարքներին, 

11. Կիրառել ԿՆՀ-ի և ԲՆԳ-ի գործառնհության վերաբերյալ տեղեկության հավաքագրման, 

մշակման և պահպանման մեթոդները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

1. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները:Ա2. Իմանալու հոգեկանի 

գործառնության բնագիտական հիմքերը: 

2. Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին 

առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց 

դերն ու նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

3. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

4. Գ1 Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ, 

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական 

էթիկայի նորմերը: 

5. Գ4 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, 

6. Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու 

նոր տեղեկատվությունը, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք 
3. գործնական պարապմունք 
4. տեսանյութերի դիտում 
5. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն, 
6. բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննությամբ 
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
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Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով, 

թեստային աշխատանք: 

Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, ինքնուրույնություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով, 

թեստային աշխատանք 

Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, ինքնուրույնություն: 
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 
պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Ներածություն ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա առարկա: ԿՆՀ մորֆոլոգիա 7 ԲՆԳ 

ֆիզիոլոգիա առարկայի նպատակը և խնդիրները: Նյրադային համակարգի զարգացումը ֆիլո- և 

օնտոգենեզում: Նեյրոնի կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ առանձնահատկությունները: Սինապս, 

կառուցվածքը, տեսակները, սինապսում նյարդային ազդակի փոխանցման մեխանիզմները: 

Ռեֆլեկտոր աղեղի կառուցվածքը: Միջնորդանյութերը և դրանց դասակարգումը: 

Միջնորդանյութերի դերը հոգեկանի գործառնության մեջ: 

Բաժին 2. Կենտրոնական նյարդային համակարգի բաժինների կառուցվածքագործառնական 

առանձնահատկութունները: Սույն բաժնում նախատեսվում է ուսումնասիրել ԿՆՀ-ի բաժինների 

կառուցվածքը, դրանց միջև առկա կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ կապերը, ինչպես նաև 

ախտահարման ժամանակ առաջացած խանգարումները: Մասնավորապես նախատեսվում է 

ուսումնասիրել ողնողեղի կառուցվածքագործառնական առանձնահատկությունները՝ ողնեւղեղի 

գորշ նյութի կառուցվածքը և ֆունկցիաները, սպիտակ նյութը (կպուկային, զուգորդական և 

պրոյեկցիոն նյարդաթելերի ընթացքը և դերը): 

Գլխուղեղի կառուցվածքը: Երկարավուն ուղեղի կառուցվածքագործառնական 

առանձնահատկությունները: Երկարավուն ուղեղի գործառնության հոգեբանական և 

ֆիզիոլոգիական դրսևորումները: Ուղեղիկի կառուցվածքը և դրա խանգարումները: Միջին ուղեղի 

կառուցվածքը և գործառնությունը: Միջանկյալ ուղեղի կառուցվածքը: 12 զույգ գանգուղեղային 

նյարդերի տեղդրությունը, գործառույթները: Գլխուղեղի մեծ կիսագնդերի կառուցվածքը, դրա 

ֆունկցիոնալ բեռնվածությունը: 

Բաժին 3. ԲՆԳ ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրության մեթոդոլոգիա: Սույն բաժնում ուսումնասիրվում 

են նյարդային համակարգի ռեֆլեկտոր գործունեությունը, պայմանական և ոչ պայմանական 

ռեֆլեքսների առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պայմանական և ոչ պայմանական 

արգելակումը և դրանց դերը հոգեկանի գործառնության մեջ: Պայմանառեֆլեկտոր գործունեության 

օրինաչափությունները: Պայմանական ռեֆլեքսների գոյացման մեխանիզմները: Ուղեղի 
ինտեգրատիվ գործունեություն: Վարքի ձեվերը: Վարքի կազմակերպման գործոնները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Щербатых Ю.В., Туровский Я.А. Анатомия центральной нервной системы для психологов: 

Учебное пособие.СПб.: Питер, 2007. 128 с. 

2. Плотникова М. В. Анатомия центральной нервной системы : учеб. Пособие. Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ,2009 .188 с 

3. Анатомия, физиология, психология человека : краткий иллюстрированный словарь/ ред. А.С. 

Батуев. Санкт-Петербург: Питер, 2005 .256 с. 

4. Tortora, G.J., Derrickson, B. Principles of Anatomy and Physiology (15th edition). Publisher.J. 

Wiley, 2016 

5. Դասախոսությունների տեքստեր և մեթոդական ուղեցույց նկարներով` էլեկտրոնային 
կրիչով 
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1. 1306/Բ02 2. Մասնագիտության ներածություն 3. 2 ECTS 
կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/ շաբ. 5. 10ժամ դաս. 

6. 1-ին աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 իրազեկել ուսանողին ուսումնական գործունեության առաձնահատկությունների մասին, 

նպաստել հոգեբանության բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը: 

 ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանության գիտական հիմունքներին, տեսություններին և 

հիմնական բնագավառներին, զարգացման ժամանակակից միտումներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

 նկարագրել հոգեբանի մասնագիտական գործունեության բովանդակությունը, առանձնա- 

հատկությունները, 

 տարբերակել ուսումնական գործունեության ձևերը, բովանդակությունը, պահանջները և 

տրամաբանությունը: 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կողմնորոշել արդի հոգեբանության հիմնադրույթները և հասկացությունները, 

 կողմնորոշվել հոգեբանության տարբեր բնագավառներում գիտելիքների ձեռքբերման ուղինե- 

րում, 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

 կազմակերպել իր ուսումնական գործունեությունը ինչպես լսարանային պայմաններում, 

այնպես էլ ինքնուրույն ուսումնական և հետազոտական աշխատանքներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
 

1. Ա2.Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները: 

2. Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին 

առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց 

դերն ու նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

3. Բ4. Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու 

մասնագիտական լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։ 

4. Գ1.Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, 

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 
2. քննարկում, 
3. ինքնուրույն աշխատանքներ, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացի համար 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 
Գրել ռեֆերատ և ներկայացնել բանավոր 
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Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 
մեկնաբանություն: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից 

հոգեբանության ուղղությունները: 

2. Հոգեբանության որպես գիտություն զարգացման նախապայմանները և հիմնական փուլերը 

3. Հոգեբանության ուսումնասիրման առարկան և խնդիրների շրջանակը: 

4. Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ: 

5. Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: 

6. Հոգեբանության բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական և հումանիտար 

հիմքերը: 

7. Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: 

8. Հոգեբանության հիմնական բնագավառները, զարգացման ժամանակակից միտումները: 

9. Հոգեբանության հիմնական սկզբունքները (դետեզմինիզմի, զարգացման, ակտիվության): 

10. Հոգեկանի էվոլյուցիոն զարգացում: Հոգեկանի զարգացման փուլերը ֆիլոգենեզում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ավանեսյան Հ. Մ., Հովհաննիսյան Ս. Վ., Հովհաննիսյան Հ. Ռ., Ասրիյան Է. Վ., 

2.Հոգեբանություն (դեմքեր, փաստեր): Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 

2010: 

3. Климов Е. А., Психология как профессия. М.: МГУ, 2009 

4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб. :Питер, 2006. – 583с. 
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf 

 

1. 1306/Բ03 2. Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն և պրակտիկում 3. 7 ECTS 
կրեդիտ 

4. 7.5 ժամ/ շաբ. 5.20 ժամ դաս., 8ժամ գործ.,2ժամ սեմինար 

6. 2-րդ գարնանային  կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 Ձևավորել պերցեպտիվ գործընթացների և ուշադրության հոգեբանական 

առանձնահատկությունների, հիմնական տեսական և կիրառական մոտեցումների և 

հայեցակարգերի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացումներ: 

 Ընդլայնել և լրացնել գիտելիքները պերցեպտիվ գործընթացների և ուշադրության, որպես 

հոգեբանական երևույթների, զարգացման, օրինաչափությունների, տեսակների, 

առանձնահատկությունների և ուսումնասիրման մեթոդների մասին: 

 Զարգացնել մեթոդոլոգիական գիտելիքները, որը թույլ կտա ուսանողին համադրել 

անհատական մոտեցումները ընդհանուր, համակարգային մոտեցումների հետ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

1. Քննարկել զգայության, ընկալման, ուշադրության հոգեբանության հիմնական տեսական 

(դասական և ժամանակակից) մոտեցումները: 

2. Ներկայացնել և վերարտադրել պերցեպտիվ գործընթացների հայրենական և 
արտասահմանյան հեղինակների կողմից մշակված տեսական և կիրառական հիմքերը 

https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
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3. Ուսումնասիրել պերցեպտիվ գործընթացների և ուշադրության վերաբերյալ հիմնարար 

գրականությունը: 

4. Քննարկել զգայության, ընկալման, ուշադրության հոգեբանության հիմնական 

փորձարարական մոտեցումները, հիմնական ուղղությունները, առաջադրանքներն ու 

խնդիրները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Ուսումնասիրել և ճանաչել պերցեպըիվ գործընթացների և ուշադրության 

հոգեբանական առանձնահատկությունները, օրինաչափությունները, հիմնական 

օրենքները: 

2. Քննարկել զգայության, ընկալման և ուշադրության ծագումնաբանական խնդիրները: 

3. Տարբերակել նրանց բնութագրող հիմնական հասկացութային համակարգը: 

4. Ձևավորել հմտություններ ինքնուրույն իրականացնել ուսումնասիրություններ` 

փորձարարական ճանապարհով: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. Պատրաստել բանավոր զեկուցումներ պերցեպտիվ գործընթացների 

հոգեբանությանը վերաբերող լրացուցիչ գրականությունից: 

2. Վերլուծել և եզրակացություններ կատարել պերցեպտիվ գործընթացների տեսական 

դրույթների, և գործնական ու կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

3. Կիրառել գիտելիքները հոգեբանական այլ գործընթացների և երևույթների 

դրսևորման հոգեբանական առանձնահատկությունների և պատճառահետևանքային 

կապերի բացահայտման համար: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

1. Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, 

արդի և հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող 

հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց 

կիրառական նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

2. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները: 

3. Ա3. Սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների 

հավաքագրման, արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական 

մեթոդները, մատնանշելու դրանց կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և 

սահմանափակումները: 

4. Բ1. Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները 

մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար: 

5. Բ2. Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

6. Գ3. Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

7. Գ4. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

8. Գ5. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու 

նոր տեղեկատվությունը: 
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11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն` տեսական նյութի մատուցում 

2. սեմինար պարապմունք, մենագրությունների ինքնուրույն ընթերցանություն և խմբային 

քննարկում 

3. գործնական պարապմունք և ինքնուրույն կատարած հետազոտությունների ներկայացում 
4. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և 

թեսթային աշխատանք: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և 

թեսթային աշխատանք: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 
պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Ներածություն . Հոգեկանի կառուցվածքը. 

Բաժին 2. Զգայություն. 

Բաժին 3 Ընկալում. 

Բաժին 4. Ուշադրություն. 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գրին Է. Ա. Հոգեբանությունը իրավապահ գործունեու- թյունում. - Եր. Զանգակ-97, 2007. - 

144 էջ 

2. Годфруа Ж. Что такое психология. Т. 2, М. Мир, 1992., 376 с. 

3. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питевр, 2002. 700 с. 

4. Фаликман М. В. Внимание. М. АСАДЕм 2006. - 455 с. 
5. Шифман Х. Ощущение и восприятие, 5-е изд. - СПб.: Питер, 2003.-928 с. 

 

1. 1311/Բ12 2. Փիլիսոփայության պատմություն 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շբթ. 5. 8 ժամ դաս., 2 ժամ սեմինար 

6. 2-րդ՝ գարնանայիրն  կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 
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 Ուսանողներին տրամադրել համակողմանի գիտելիք փիլիսոփայության ծագման, 

ձևավորման ու զարգացման օրինաչափություններին, Արևելքի և Արևմուտքի 

փիլիսոփայական մտածելակերպի յուրահատկությունների մասին, 

 ծանոթացնել, անտիկ, միջնադարյան, Վերածննդի, Նոր և Նորագույն փիլիսոփայական 

դպրոցներին և ուղղություններին, դասական մտածողներիուսմունքներին 

 օժանդակել ուսանողներին՝ դրսևորելու փիլիսոփայական տեքստերի վերլուծության ու 

գնահատման գործում իրենց տեսական և գործնական հմտությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. պարզելու փիլիսոփայության ծագման ու զարգացման օրինաչափությունները, 

2. իմանալու տարբեր դարաշրջանների փիլիսոփայության բնորոշ գծերը, առաջադրված 

խնդիրներն ու դրանց տրված լուծումները, 

3.  ծանոթանալու համաշխարհային փիլիսոփայության մեծագույն մտածողների 

ուսմունքների հետ, 

4. առանձնացնելու փիլիսոփայության պատմության վերաբերյալ տեսությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. հասկանալու համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի զարգացման տրամաբանական 

ընթացքը, 

2. գնահատելու և արժևորելու փիլիսոփաների ներդրումը համաշխարհային 

փիլիսոփայության պատմության մեջ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. պատկերացում ունենալու փիլիսոփայության հիմնահարցերի ու տրված լուծումների 

մասին, 

2. ուսումնասիրելու փիլիսոփաների ժառանգությունը և պարզելու նրանցից յուրաքանչյուրի 

բերած նորույթը, 

3. տեսնելու փիլիսոփաների միջև եղած գաղափարական ընդհանրություններն ու 

տարբերությունները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. հասկանալու կոնկրետ դարաշրջանի և ազգային փիլիսոփայական մտքի տեղն ու դերը 

մարդկային կյանքում, 

2. օժանդակելու երիտասարդության պատմափիլիսոփայական մտքի ու ճաշակի 

բարձրացմանը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, գրականության վերլուծություն, 

2.տեքստերի մեկնաբանում և համեմատական վերլուծություն. 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ 

հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, 

պատասխանների ամբողջականություն 
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2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր  հարցոււմ: 
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի թեմատիկ համապատասխանությունը 

և ինքնուրույն վերլուծությունը 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Փիլիսոփայության պատմությունը որպես գիտություն: 

2. Հին Արևելքի փիլիսոփայություն: 

3. Հին հունական փիլիսոփայություն: 

4. Միջնադարի և Վերածննդի փիլիսոփայություն: 

5. Նոր ժամանակի փիլիսոփայություն: 

6. Նորագույն փիլիսոփայություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Զաքարյան Ս., Փիլիսոփայության պատմություն, Եր., 2000: 

2. Ժամանակակից բուրժուական փիլիսոփայություն, Եր., 1983: 

3. Антология мировой философии, т. 1-4, М., 1969-1972. 

4. История философии. Учебник для высших учебных заведений, Ростов н/Д, 1999. 

5. Б.Рассел, История западной философии, Р. н/Д., 1998. 

6. История философии, энциклопедия, Минск, 2002. 

7. Դասախոսությունների տեքստեր` էլեկտրոնային կրիչով: 

 

1. 1306/Բ04 2. Մարդաբանություն և համեմատական հոգեբանություն 3 կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/ շաբ. 5. 10ժամ դաս. 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին բանական մարդու ծագման, հոգեկանի առաջացման և 
զարգացման էվոլյուցիային, մարդաբանության ուսումնասիրման բաժիններին, 
անթրոպոգենեզի վարկածներին, զոոհոգեբանության և էթոլոգիայի հետազոտությունների 
ժամանակակից վերլուծություններին, 

 փոխանցել գիտելիքներ մարդու ֆիլոգենետիկական և օնտոգենետիկական զարգացման, 
հոգեկան ընդունակությունների առաջացման օրինաչափությունների, պերցեպտիվ 
հոգեկանի, ինտելեկտի և անհատական կազմավորման, մարդու և կենդանիների հոգեկան 
գործընթացների որակական տարբերությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթացնել կենսասոցիալական տեսանկյունից մարդու և կենդանիների էվոլյուցիայի 

վարքային առանձնահատկությունների դրսևորումների տարբերություններին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. սահմանել և մեկնաբանել մարդու և կենդանիների վարքի դրսևորումները էվոլյուցիոն 

հոգեբանության տեսանկյունից, 

2. ներկայացնել և քննարկել համեմատական հոգեբանության զարգացման ժամանակակից 

միտումները և ուսումնասիրվող հիմնախնդիրները, 

3. թվարկել և բացատրել հոգեկանի զարգացման մակարդակները՝ ստորակարգ 

կենդանիներից մինչև մարդ 

4. քննարկել կենդանիների վարքի ուսումնասիրման տարբեր տեսությունների 

սահմանափակումները և կիրառական նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. վերլուծել և համեմատել ստորակարգ և բարձրակարգ կենդանիների հոգեկան 

դրսևորումների առանձնահատկությունները, 

6. տարանջատել կենդանիների վարքի ուսումնասիրման հիմնական բնութագրիչները 

պերցեպտիվ հոգեկանի զարգացման տարբեր փուլերում 

7. ձևակերպել մարդու և կենդանիների հոգեկան գործունեության ուսումնասիրման 

մեթոդաբանությունը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

8. պատրաստել բանավոր զեկուցում և ակնարկ (էսսե ), գիտական քննարկումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները: 

2. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

3. Գ3. Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

4. Գ4. Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք 
3. քննարկում, 
4. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (ռեֆերատ, ակնարկ՝ էսսե), 

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի թեմատիկ համապատասխանությունը 
և ինքնուրույն վերլուծությունը 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
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Բաժին1. Կյանքի ծագման վարկածները: Մարդաբանության պատմական ակնարկ: Սոցիալական 

մարդաբանություն: Ինտելեկտի ձևավորումը: Հոգեկանի էվոլյուցիան: Մարդու էվոլյուցիայի 

հիմնական փուլերը: Մարդու կազմավորման գնահատման մեթոդները: Անթրոպոիդների 

սոցիալական վարքը: Աքսելերացիայի զարգացման հիմնախնդիրը և կենսաբանական տարիքի 

չափորոշիչները: Նյութական մշակույթը և կենսաբանական օրինաչափությունները: Էթնիկական 

մարդաբանություն: 

Բաժին2. Համեմատական հոգեբանության կենսաբանական հիմունքները: Հմտությունների 

ձևքվորումը կենդանիների մոտ: Կինեզներ և տաքսիսներ: Կենդանիների զգայության և ըմբռնման 

ուսումնասիրման մեթոդները: Կենդանիների վարքը և հաղորդակցումը: Ուսուցանումը և 

ընտելացումը կենդանիների մոտ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Պապոյան Վ.Ռ. Դասախոսություններ մարդաբանությունից, Երևան 2004 

2. Мандель, Б. Р. Зоопсихология и сравнительная психология. Новый модульный курс [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / Б. Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2014. - 304 с. 

3. Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология, Москва, 2004 

 

 

1. 1306/Բ05 2.  Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանություն և 

պրակտիկում 

3. 7 ECTS կրեդիտ 

4. 7,5 ժամ/շաբ. 5. 20 ժամ դաս., 2 ժամ գործ., 8 ժամ սեմինար 

6. 3 –րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանական 

ուսումնասիրություններին, ցույց տալ հոգեկան արտացոլման բարձրագույն ձեւերի 

յուրակերպությունը, 

 ներկայացնել դասական եւ ժամանակակից տեսությունները, տալ հիմնական 

հարցադրումների եւ խնդիրների գիտական բացատրությունները, 

 ծանոթացնել դրանց փորձարարական ուսումնասիրման եղանակներին եւ հիմնական 
արդյունքներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 հասկանալ կոգնիտիվ գործընթացների աշխատանքի առանձնահատկությունները, 

 վերլուծել կոգնիտիվ ոլորտի զարգացման օրինաչափությունները, 

 գտնել և ուսումնասիրել կոգնիտիվ ոլորտի նորագույն հոգեբանական տեսություններ և 

ուսումնասիրություններ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
  ուսումնասիրել և վերլուծել կոնկրետ անհատի կոգնիտիվ ոլորտի անհատական 

առանձնահատկությունները, 

 կազմել և իրականացնել կոգնիտիվ գործընթացների ուսումնասիրման հոգեբանական 

հետազոտական ծրագրեր, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 քննադատորեն վերլուծել և եզրահանգումներ կատարել կոգնիտիվ տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ, 

 ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալել և տարածել նոր 
տեղեկատվությունը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
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 Ա1 Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը 

հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

 Ա2 Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ 

և ախտաբանական դրսևորումները: 

 Ա4 Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

 Բ1 Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական 

(աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար: 

 Բ2 Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

 Գ3 Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասընթացի յուրացումը իրականանում է միմյանց միջև փոխադարձ պարապմունքների և 

կրթության ձևերի միջոցով, որոնց թվին են պատկանում դասախոսությունները, պրակտիկ 

պարապմունքները, ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, յուրացման այլ ակտիվ 

մեթոդներ, պրակտիկ առաջադրաների իրականացում, գործնական խաղեր, խմբային 

քննարկումներ: 

2. Կարևոր տեղ է հատկացվում ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքին, որը ներառում է 

անցած նյութի կրկնություն՝ կոնսպեկտներով, յուրաքանչյուր թեմայի գրականության հետ 

ծանոթացում, այդ թվում նաև համացանցի օգնությամբ խմբային քննարկումներին 

նախապարտրաստում: 

3. Առարկայի դասավանդումը ենթադրում է նաև ժամանակակից բազմաթիվ գործնական 

հնարների և մեթոդների մատուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն (առավելագույնը՝ 5 միավոր): 

Գնահատման մեթոդ. Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և փակ 

պատասխանների ձևով: 

Գնահատման չափանիշներ. 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն (առավելագույնը՝ 5 միավոր): 

Գնահատման մեթոդ. Իրականացվում է գրավոր՝ թեստային հարցերին բաց և փակ 

պատասխանների ձևով: 

Գնահատման չափանիշներ. 

3. Եզրափակիչ քննություն (առավելագույնը՝ 10 միավոր,): 

Գնահատման մեթոդ. Իրականացվում է բանավոր՝ համաձայն անցած թեմաների կազմված 

հարցաշարի հարցերին ուսանողների բանավոր պատասխանների միջոցով: 
Գնահատման չափանիշներ. 

13. Դասընթացը և սեմինարները բաղկացած են հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ընդհանուր հասկացություն հիշողության մասին: Հիշողության ֆենոմենոլոգիան: 

2. Հիշողության կազմակերպումը. հիմնական մոտեցումներն ու տեսությունները: 

3. Հիշողության դասակարգումը, տեսակները, ձեւերը: 

4. Հիշողության եռաբաղադրիչ մոդելը կառուղվածքը և գործընթացները: 

5. Հիշողության տարիքային առանձնահատկությունները, զարգացումը: Մնեմոտեխնիկաներ: 
6. Մտածողության հասկացությունը: Մտածողության տեսակները: 
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7. Մտածողության տեսությունները: 

8. Մտածողություն եւ գիտելիք: 

9. Դրդապատճառները եւ հույզերը մտածողական գործունեությունում: 

10. Մտածողության անհատական առանձնահատկությունները: 

11. Զարգացման սկզբունքը մտածողության հոգեբանությունում: 

12. Ինտելեկտի հիմնախնդիրը: 

13. Լեզու եւ խոսք: 

14. Խոսքի տեսությունները 

15. Երեւակայությունը որպես ճանաչողական գործընթաց: 

16. Երեւակայության տեսությունները: Երեւակայության զարգացումը եւ նրա գնահատումը: 

17. Երևակայության դերը ստեղծագործական աշխատանքում: 

Գործնական աշխատանքների թեմատիկ պլան 
1. Կարճատեւ հիշողության ծավալի ուսումանսիրում (Ջեկոբսի մեթոդը): 

2. Օպերատիվ հիշողության առանձնահատկությունների ուսումնասիրում: 

3. Ոչ կամածին եւ կամածին մտապահման արդյունավետության ուսումնասիրումը (Պ. 

Զինչենկոյի մեթոդիկան): 

4. Անմիջական եւ միջնորդավորված մտապահման ուսումնասիրումը: 

5. Պիկտոգրամմաների մեթոդը: 

6. Մտապահման վրա նյութի իմաստավորվածության ազդեցության ուսումնասիրումը: 

7. Մտապահման կախվածությունը անձի դիրքորոշումներից: 

8. Հիշողության մեջ պահպանման ժամանակ նյութի որակական փոփոխությունների 

ուսումնասիրումը: 

9. Մտածողական գործընթացների ռիգիդության ուսումնասիրումը (նախկինի փորձի 

ազդեցությունը խնդրի լուծման միջոցի վրա): 

10. Ակնառու-պատկերավոր մտածողության ուսումնասիրում («Պիկտոգրամմա» մեթոդիկան): 

11. Ստեղծագործական եւ վերարտադրողական մտածողության ուսումնասիրում 

(դիրքորոշման ազդեցությունը մտածողական գործունեության յուրահատկության վրա): 

12. Արտիկուլյար խոչընդոտների առկայության պարագայում խոսքի հասկացման 

ուսումնասիրում: 

13. Պատկերացումներ եւ երեւակայություն: 

14. Երեւակայության արդյունավետության ուսումնասիրում: 

15. Երեւակայության անհատական առանձնահատկությունների ուսումնասիրում: 
16. Ստեղծագործական երեւակայության ուսումնասիրում 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Çèí÷åíêî Ò.Ï. Ïàìÿòü â ýêñïåðèìåíòàëüíîé è êîãíèòèâíîé ïñèõîëîãèè. – ÑÏá.: Ïèòåð, 2002. 

2. Íàäëåð Äæ., Õèáèíî Ì., Ôàððåëë Äæ. Ìûøëåíèå ïîëíîãî ñïåêòðà. Ìèíñê, Ïîïóððè, 2001. 

3. Ïñèõîëîãèÿ ïàìÿòè Ïîä ðåä. Þ.Á.Ãèïïåíðåéòåð, В.Ф. Спиридонова. Ì.:Астреь, 2008. 
4. Õîçèåâ Â.Á. Ïðàêòèêóì ïî îáùåé ïñèõîëîãèè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ ñòóä. Âûñø. Ó÷åá. Çàâåäåíèé. 

Ì.: Èçä. Öåíòð «Àêàäåìèÿ», 2003.- Ñ. 14–28, 63–122, 134–140. 

5. Philip Quinlan, Philip T. Quinlan, Ben Dyson. 2008. Cognitive Psychology. Publisher- 
Pearson/Prentice Hall. 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու 

սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ 

իմացաբանական ու մեթոդաբանական նշանակություն: 

  ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական 

կարողությունները, այլև ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական 

առարկաների տեսությունների հիմնական հասկացությունների ու կառուցվածքի 

յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. հասկանալ մտքի կառուցվածքը, 

2. իմանալ տրամաբանական կանոնների և օրենքների մասին, որոնք կշռադատության 

ընթացքում ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, 

ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների 

հիմնավորվածությունը, 

3. հասկանալ տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների 

անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ, 

2. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական 

գործողությունները, 

3. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական 

վերլուծություն և գնահատում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. կարողանալ դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` 

պահպանելով կանոնավոր մտածողության որոշակիության, անհակասականության, 

հիմնավորվածության և հետևողականության հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող 

մասնավոր նորմերի պահանջները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1.Ա6. ունենալու հիմնարար գիտելիքներ տեսական փիլիսոփայության, 

տրամաբանության և գիտության փիլիսոփայության առարկայի արդի հիմնախնդիրների 

մասին , 

2. Ա8. ունենալու փիլիսոփայական գիտելիքները տեսական ու գործնական 

բնագավառներում կիրառելու մասնագիտական հմտություն, հռետորության և 

բանավիճելու ունակություն, 

3. Բ7. տարբերակելու երևույթների օրինաչափ կապերը պատահականություններից և 

կատարելու փիլիսոփայական ընդհանրացումներ, 

4. Գ4.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Քննարկում 

3. Անհատական աշխատանք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճշգրիտ 

մեկնաբանում: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն ը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր. 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին բանավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը: Բազմատրամաբանության սկզբունքը: 

Միտք և լեզու: Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության 

տեսակները: Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության 

ծավալի բաժանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները: Սահմանման էությունը, տեսակներն ու 

կանոնները: Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները: Դատողության էությունը և 

կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները: Տրամաբանական մտածողության 

հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության, հետևողականության և 

հիմնավորվածության պահանջները: Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և 

կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար, լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015 

2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005 

2. .Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005. 

3. 4 .Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002. 

4. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006 

 

1. 1311/Բ1 2.Փիլիսոփայության հիմունքներ 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10ժամ դաս., 10ժամ գործնական 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել փիլիսոփայական գիտելիքի 

հիմնական առանձնահատկությունները, կառուցվածքը, հոգևոր մշակույթի համակարգում 

ունեցած դերն ու նշանակությունը, 

 ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացքային հիմնախնդիրների վերլուծության և 

արժեքավորման կարողություններ, մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը 

նպաստող փիլիսոփայական-մեթոդաբանական մտածելակերպի և համակարգային 

մտածողության տարրեր: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. հասկանալ փիլիսոփայության գործառույթները, փիլիսոփայական հինմնահարցերը և 

հասկացությունները, դրանց արժեքաբանական, աշխարհայացքային, մեթոդաբանական 

առանձնահատկությունները, 

2. իմանալ համաշխարհային փիլիսոփայական մտքի զարգացման 

առանձնահատկությունները, փիլիսոփայական գիտելիքի և մեթոդների` ընդհանուր 

ճանաչողական և մասնավոր գիտությունների զարգացման գործում ունեցած 

նշանակությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. կատարել մասնավոր փաստերի ընդհանրացման-ընդհանուր սկզբունքների ձևակերպման և 

ընդհանուր դրույթների մասնավորեցման, կիրառման տրամաբանական գործողություններ, 

2. քննարկվող հիմնահարցերի նակատմամբ դրսևորել համակարգային մոտեցում, դրանք 

վերլուծել համապատասխան տրամաբանական և ֆիզիկական համատեքստում: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. կարողանալ մասնագիտական հիմնախնդիրները վերլուծել մեթոդաբանական, 

աշխարհայացքային, գաղափարական տեսանկյուններից` դրսևորելուվ ստեղծագործական 

մոտեցման կարողություններ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. իմանալ փիլիսոփայության իմացաբանական և մեթոդաբանական գործառույթները, 

հիմնարար և կիրառական բնագավառները և բնագիտության ու հասարակագիտության 

հետ առնչությունները, 
Ա4. յուրացնել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերի գոյաբանական և իմացաբանական 

հիմունքները, նյութական և հոգևոր կեցության ծագման բնագիտական և 

մշակութաբանական հիմքերը, 

Բ1. մեկնաբանել փիլիսոփայական տարբեր ուղղություններն ու հայեցակարգերը, գնահատել 

դրանց առանձնահատկությունները և արդիականությունը, 

Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Քննարկում 

3. Անհատական աշխատանք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Փիլիսոփայության առարկան և հիմնական գործառույթները հոգևոր մշակույթի համակարգում: 

Փիլիսոփայական մտքի զարգացման հիմնական փուլերն ու առանձնահատկությունները: 

Կեցության էությունը և տիպաբանությունը: Շարժում և զարգացում: Զարգացման վերաբերյալ 

տարբեր հայեցակարգերի վերլուծությունը: Զարգացման չափանիշի հիմնահարցը: 

Համակարգայնություն: Համակարգերի էությունն ու տիպաբանությունը: Դետերմինիզմ և 

ինդետերմինիզմ, կոնդիցիոնալիզմ և մոնոկաուզալիզմ: Հոգևորի և դրա մակարդակների 

հիմնահարցը: Lեզու և մտածողություն: Աշխարհի ճանաչելիության հիմնահարցը: Ճանաչողության 

եղանակները: Իռացիոնալիցմ: Ճշմարտության վերաբերյալ փիլիսոփայական հայեցակարգերի 

վերլուծությունը: Ճշմարտության չափանիշի հիմնահարցը: Իմացությանն մեթոդների էությունն ու 

տիպաբանությունը: Գիտական և ստեղծագործական իմացություն: Մարդու հիմնահարցը: 

Հասարակական համակարգի և երևույթների մեկնաբանման տարբեր հայեցակարգերը: 

Հասարակական համակարգի կառուցվածքային և գործառույթային վերլուծությունը: 

Քաղաքացիական հասարակության գաղափարը և զարգացման հեռանկարները: 

Քաղաքակրթության զարգացման հիմնական միտումները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Շաքարյան Հ.Գ.: Փիլիսոփայություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2005: 

2. Ասատրյան Մ.Վ.: Փիլիսոփայության ներածություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2004: 

3. Զաքարյան Ս.Ա.: Փիլիսոփայության պատմություն : Երևան, 2005: 

4. Սարգսյան Ա.Հ., Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան, 2010թ.: 

5. Фролов И. Т. и др. Введение в философию: учебное пособие для вузов. М., 2007. 

 

1. 1306/Բ06 2. Հոգեբանության պատմություն 3. 4 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ. 5. 15 ժամ դասախոսություն, 5ժամ սեմինար 

6. 3-րդ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ  գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ներկայացնել ուսանողներին առարկայի հիմնախնդիրներն ու 

բովանդակությունը, հոգեբանության գիտության զարգացման ուղին, 

  ներկայացնել հոգեկանի՝ որպես հոգեբանության ուսումնասիրության առարկայի 

զարգացումը պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում, 

 ծանոթացնել այն կարևորագույն հարցերին, որոնք առնչվում են հոգեբանության 

գիտության ձևավորմանը, զարգացման ընթացքին, կառուցվածքին, ինչպես նաև 

ժամանակակից հայեցակարգերին, միջառարկայական և միջբնագավառային 

նշանակությանը, հայ հոգեբանական մտքի զարգացմանը: 

 վերլուծել և ներկայացնել նաև հոգեբանության գիտության զարգացումը Հայաստանում: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ճանաչել հոգեբանության գիտության նախահիմքերը, հոգեբանության 

գիտական համակարգի ձևավորմանը, վերջինիս կառուցվածքը, խնդիրները և 

մեթոդները, 

2. բացատրել հոգեբանական տեսությունները, դպրոցների, ուղղությունների, 

նրանց հայեցակարգերի և տեսական հայացքների վերաբերյալ, 

3. ներկայացնել հոգեկանի ծագման և զարգացման հիմնախնդիրը, հոգեկանի 

ուսումնասիրության էմպիրիկ կողմը, փորձարարական ուղին և 

հետազոտական բնույթը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. կատարել վերլուծահամադրական աշխատանքներ իրենց մասնագիտության համար, 

5. ուսումնասիրել հոգեկանի կառուցվածքը, հոգեկան երևույթները, 

գործընթացները և հատկությունները իրենց պատմական զարգացման 

ընթացքում, 

6.  կատարել ուսումնասիրություններ հոգեբանության գիտության շուրջ 

տեսությունների և մոտեցումների, փորձարարական ուսումնասիրության 

վերաբերյալ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. մշակել հոգեբանության մասնագիտական գրականություն, բանավոր 

զեկուցում պատրաստել և գիտական բանավեճ վարել: 

10 Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 
Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն 

ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական 

կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 
հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու նշանակությունը 

անհատի և հասարակության կյանքում: 

Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ 

խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, 

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու 

նոր տեղեկատվությունը 

11Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք 
3. քննարկում, 
4. բանավեճ, 
5. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն  

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Անտիկ շրջան և միչգիտական հոգեբանություն, որտեղ հիմնական անդրադարձ է 

կատարվում հոգեբանության փիլիսոփայական հիմքերին: 

2. Միջնադար – որտեղ ներկայացվում է գիտակցության հիմնախնդիրները և 

արաբական փիլիսոփայության զարգացումը: 

3. Վերածծնդից հետո մինչև նորագույն շրջան, որի շրջանականերում ամփոփվում է 

հոգեբանության գիտության զարգացումը և ձևավորումը: 

4. Նորագույն շրջանը, որն ընդգրկում է հոգեբանության ժամանակակից ուղղությունները: Բոլոր 

այս բաժիններում առանձնակի տեղ է հատկացվում հայ հոգեբանական մտքի զարգացմանը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Հոգեբանություն (Դեմքեր, փաստեր): Խմբ. Հ. Ավանեսյան, Եր.: 2010 

2. Հայ հոգեբանների միջազգային ներուժը, ԵՊՀ, Ե.: 2015, 75էջ 

3. Лучинин А. С. История Психологии, изд. Экзамен, М.: 2005, 288с 
 

4. Ярошевский М.Г. История психологии.— 3-е изд.— М., 1985 

5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: В 2 т. Ростов н/Д., 1996, 

416 

 

1. 1306/Բ07 2. Հոգեֆիզիոլոգիա 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ. 5. 15ժամ դաս., 5ժամ սեմինար 

6. 4-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ձևավորել հոգեկան գործընթացների, վիճակների և հատկությունների ֆիզիոլոգիական 

օրինաչափությունների, հոգեֆիզիոլոգիական տարբեր դպրոցների կողմից ընդունված 

տեսությունների և հայեցակարգերի վերաբերյալ լիարժեք մասնագիտական գիտելիքներ 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Սահմանել և մեկնաբանել մարդու հոգեկանի գործառնության ուղեղային ապահովումը, 

գլխուղեղում դրանց լոկալիզացիան, ինչպես նաև միջկիսագնդային անզուգաչափության 

դերը հոգեկանի գործառնության դրսևորումներում: 

2. Ներկայացնել և քննարկել հոգեկան գործընթացների վեգետատիվ կոռելյատները, 

3. Ներկայացնել տարբեր հոգեկան գործընթացների ուսումնասիրման համար 

նախատեսված համապատասխան հոգեֆիզիոլոգիական մեթոդները, 

4. Մեկնաբանել տարբեր հոգեկան գործընթացների հոգեֆիզիոլոգական մոտեցումները, 

հայեցակարգերը և տեսությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. Կիրառել ստացված գիտելիքները հոգեկանի գործառնության 

առանձնահատկությունները բացատրելու համար, 

6. Որոշել հոգեկան վիճակների վեգետատիվ և ուղեղային կոռելյատները, 

7. Կանխատեսելո հոգեկանի զարգացման ուղին հիմնվելով գլխուղղի գործառնության 

առանձնահատկությունների վրա, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

8. Տիրապետել հոգեկան հատկությունների, գործընթացների և վիճակների 

ուսումնասիրման հոգեֆիզիոլոգիական մեթոդներին և հնարքներին, 

9. Վերլուծել հոգեֆիզիոլոգիական ցուցանիշները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն 

ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական 

կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

2. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և 

ախտաբանական դրսևորումները: 

3. Բ1 Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական 

(աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար: 
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4. Բ2. Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

5. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ 

խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

6. Գ1 Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

7. Գ4 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր, 

8. Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 

2. սեմինար պարապմունք 

3. գործնական պարապմունք 

4. դիսկուրսներ, բանավեճեր, 

5. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն, 

6. բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 

Եզրափակիչ քննությամբ 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով, 

թեստային աշխատանք: 

Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, ինքնուրույնություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ տրամաբանական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով, 

թեստային աշխատանք 

Գնահատման չափանիշներ. նյութի ճիշտ մեկնաբանություն, ինքնուրույնություն: 

3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Հոգեֆիզիոլոգիայի ներածություն: 

Բաժին 2. Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեֆիզիոլոգիա: 

Բաժին 3. Գիտակցված վարքի և շարժման հոգեֆիզիոլոգիա: 

Բաժին 4. Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեֆիզիոլոգիա: 

Բաժին 5. Ուսուցման հոգեֆիզիոլոգիա: 

Բաժին 6. Հույզերի հոգեֆիզիոլագիա: 

Բաժին 7. Սթրեսի հոգեֆիզիոլոգիա: 

Բաժին 8. Գիտակցության հոգեֆիզիոլոգիա: 

Բաժին 9. Քնի հոգեֆիզիոլոգիա: 

Բաժին 10. Միջկիսագնդային անզուգաչափություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գրիգորյան Վ. Հ. Հոգեֆիզիոլոգիա. Եր.: ԵՊՀ. հրատ., 2014, 465 էջ 

2. Психофизиология / Под ред. Ю. И. Александрова. 4-е изд. Питер пресс, 2016, 464 с. 

3. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М., Изд-во Академия. 2006. 381с. 

4. Психофизиология: Учебник для вузов / Н. Н. Данилова М.: Аспект Пресс, 2012. 368 c. 
5. Handbook of Psychophysiology // Edited by J. T. Cacioppo, L. G. Tassinary, G. Berntson. Cambridge 

University Press, 2007, P. 914. 

 

1. 1308/Բ02 2. Անձի հոգեբանություն 3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

4. 5ժամ/ շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 4-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին անձի հոգեբանության հիմնարար խնդիրներին 

 փոխանցել գիտելիքներ անձի հոգեբանական կենտրոնական առանձնահատկությունների 

մասին 
 ծանոթացնել ուսանողներին անձի ուսումնասիրման հնարավորությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Սահմանել և մեկնաբանել անձի հոգեբանության առարկան, խնդիրները, հիմնահարցերը: 

2. Ներկայացնել և բացատրել անձի կառուցվածքի, զարգացման, դրդապատճառային և 

արժեիմաստային ոլորտների առանձնահատկությունները: 

3. Ներկայացնել անձի հոգեբանության ներառարկայական և միջառարկայական կապերը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

https://www.barnesandnoble.com/s/%22John%20T.%20Cacioppo%22%3Bjsessionid%3DD2F26CCCF56385B94689DBC51BF4D718.prodny_store02-atgap05?Ntk=P_key_Contributor_List&amp;Ns=P_Sales_Rank&amp;Ntx=mode%2Bmatchall
https://www.barnesandnoble.com/s/%22John%20T.%20Cacioppo%22%3Bjsessionid%3DD2F26CCCF56385B94689DBC51BF4D718.prodny_store02-atgap05?Ntk=P_key_Contributor_List&amp;Ns=P_Sales_Rank&amp;Ntx=mode%2Bmatchall
https://www.barnesandnoble.com/s/%22Gary%20Berntson%22%3Bjsessionid%3DD2F26CCCF56385B94689DBC51BF4D718.prodny_store02-atgap05?Ntk=P_key_Contributor_List&amp;Ns=P_Sales_Rank&amp;Ntx=mode%2Bmatchall
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4. Իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ՝ անձի տարբեր հոգեբանական 

առանձնահատկությունները ուսումնասիրելու համար: 

5. Վերլուծել, համադրել և ընդհանրացնել անձի զարգացման գործոնները և պայմանները: 

6. Վերլուծել հետազոտական տարբեր նյութեր՝ հիմնվելով ունեցած գիտելիքների վրա: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. պատրաստել բանավոր զեկուցումներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա1.Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն 

ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական 

կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

2. Ա2.Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և 

ախտաբանական դրսևորումները: 

3. Բ2. Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության 

օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

4. Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 

2. սեմինար պարապմունք 

3. քննարկում, 
4. բանավեճ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. /ըստ գնահատման ձևի եզրափակիչ քննությամն, 

առանց եզրափակիչի/ընթացիկի, նշել յուրաքանչյուր քննության իրականացման մեթոդը/ 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. հարցերին ամփոփ վերլուծական պատասխաններ գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. թեստային առաջադրանքներին ամփոփ վերլուծական պատասխաններ 

գրավոր կերպով:: 

Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, ինքնուրույնություն, նյութի 

տրամաբանական մեկնաբանություն: 

3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 
պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Անձի հոգեբանության մեթոդաբանական հարցեր: Բաժինը ներառում է անձի հոգեբանության 

առարկայի, նպատակի, ուսումնասիրման խնդիրների թեմաները: Ինչպես նաև, ուսանողները 

կիմանան անձի հոգեբանության՝ այլ առարկաների հետ կապի մասին, «անձ» հասկացության 

ծագման և նշանակության, անձի հոգեբանության՝ բնագավառի ձևավորման և փուլերի, «անձ» 

տերմինի սահմանման և անձի հոգեբանության հիմնահարցերի մասին: Մեթոդաբանական հարցերի 

քննարկման մեջ անդրադարձ կարվի նաև անձի ուսումնասիրման 
ճանաչողական իրավիճակի առանձնահատկություններին: 
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Բաժին 2. Անձի ուսումնասիրման մեթոդները և սկզբունքները: Բաժնում արտացոլված են անձի 

հոգեդիագնոստիկ՝ նոմոթետիկ և իդեոգրաֆիկ մոտեցումները, անձի մասին փորձարարական 

տվյալներ ստանալու միջոցները, պրոյեկտիվ մեթոդները և անձնային պրոֆիլի կազմման 

հնարավորությունները: Ուսանողներին այս բաժնի շրջանակներում փոխանցվում է նաև 

գիտելիքներ անձի ուսումնասիրման հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ՝ համակարգային 

սկզբունք, զարգացման սկզբունք, ակտիվության սկզբունք, սուբյեկտի սկզբունք: 

Բաժին 3. Անձի հոգեբանական կառուցվածք: Այս բաժնում քննարկվում են անձի կառուցվածքը և այն 

հասկանալու բարդությունները, անձի կառուցվածքն ուսումնասիրող ռազմավարությունները և 

դրանց առանձնահատկությունները, անձին որպես կառուցվածք ներկայացնող մոտեցումները և 

տեսությունները: 

Բաժին 4. Անձի զարգացում. շարժիչ ուժերը և առանձնահատկությունները: Անձի զարգացմանն առնչվող 

բաժնում ներկայացվում են հիմնականում միջավայրի և ժառանգականության 

փոխհարաբերություններն անձի զարգացման համատեքստում: Անդրադարձ է կատարվում անձի 

զարգացման դետերմինացիայի երկգործոն տեսություններին: Ինչպես նաև զարգացման լայն 

համատեքստում քննարկվում է «սոցիալականացում» հասկացության բնորոշումը, 

սոցիալականացման փուլերը: Բաժինը ներառում է նաև անձի զարգացումը՝ որպես անձնային 

հասունության տարբերակումը, ինչպես նաև՝ ճգնաժամի նշանակությունը անձի զարգացման 

գործընթացում: Անձի և հոգեկան զարգացմանը վերաբերող բաժնում առանձնահատուկ անդրադարձ 

է արվում Լ. Վիգոտսկու պատմամշակութային մոտեցմանը: 

Բաժին 5. Ինքնագիտակցություն և Ես-կոնցեպցիա: Բաժնում ներկայացվում է ինքնագիտակցության 

հիմնահարցը անձի հոգեբանության մեջ, ինքնագիտակցության ձևավորման մեխանիզմները, 

զարգացման փուլերը: Քննարկվում են նաև ինքնագիտակցության կառուցվածքի և Ես-կոնցեպցիայի՝ 

որպես դիրքորոշումների համակարգի (Ռ. Բեռնս) առանցքային թեմաները: 

Բաժին 6. Անձի դրդապատճառային ոլորտ: Ներառում է անձի դրդապատճառային գործունեության 

կառուցվածքի հարցերի քննարկումը: «Գործունեության» մոտեցումը որպես հոգեբանության 

սկզբունք: Գործունեության կատեգորիան անձի հոգեբանության մեջ: Գործունեության կառուցվածքն 

ըստ Լեոնտևի: Անձի կառուցվածքը Ս. Ռուբինշտեյնի հայեցակարգում: Գործունեության 

պայմանավորվածությունը: Դրդապատճառ և պահանջմունք, վարքի մոտիվացիայի աղբյուրների 

հասկացումը տարբեր մոտեցումներում: Դրդապատճառային համակարգի հիերարխիկ բնույթը, 

դրդապատճառների դասակարգումը և տեսակները: Դիրքորոշումները և վերաբերմունքը 

դրդապատճառային համակարգում: 

Բաժին 7. Անձի արժեիմաստային ոլորտի առանձնահատկությունները դրդապատճառային 

կարգավորման մեջ: Բաժնում ներկայացվում են իմաստի հասկացությունը, ուսումնասիրության 

ծագումնաբանությունը (Դ. Լեոնտև): Իմաստի հասկացումը հոգեբանության մեջ: Իմաստների 

առաջացման մեխանիզմները, ձևավորման մակարդակները և ֆունկցիաները: Անձնային իմաստը և 

կյանքի իմաստը՝ որպես անձի արժեիմաստային ոլորտի առանցքային բաղադրիչներ: Անձնային 

արժեքներն իմաստային կարգավորման կառուցվածքում: Արժեքների ձևավորման մեխանիզմները: 

Անհատական և մշակութային արժեքներ: 

Բաժին 8. Գաղափար անձնային առողջության մասին: Վերջին բաժինն անդրադառնում է անձի 

առողջության և հոգեպաթոլոգիայի խնդրին: Արտացոլված են հիմնականում հետևյալ 

հիմնախնդիրները՝ անձնային առողջություն և հոգեբանական առողջություն, հոգեբանական 

առողջության չափանիշները. անձնային գիծը՝ որպես չափորոշիչ, հոգեկան առողջության 
մակարդակները (Բ. Բրատուս), անձը նորմայում և պաթոլոգիայում (Վ. Մյասիշև): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Асмолов А.Г., Психология личности, М., Изд. Смысл, 2007. 

2. Первин Л.А., Джон О.П., Психология личности: Теория и исследования. М., 2000. 

3. Психология личности./ под ред. П.Н. Ермакова, В.А. Лабунской. 2008. 

4. Слотина Т.В., Психология личности. СПб,: Питер, 2008. 
5. Хекхаузен Х., Мотивация и деятельность, СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. 
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1. 1306/Բ09 2. Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն և պրակտիկում 3. 6 ECTS 
կրեդիտ 

4. 7.5 ժամ/ շաբ. 5. 15 ժամ դաս., 5ժամ գործնական, 10 ժամ սեմինար 

6. 4-րդ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 
 ծանոթացնել անձի հուզական և կամային ոլորտների վերաբերյալ առկա հոգեբանական 

ժամանակակից տեսություններին և հետազոտություններին, 
 տրամադրել գիտելիքներ հուզակամային ոլորտի ուսումնասիրման կենսաբանական, 

ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական, սոցիալական, մշակութային նոր մոտեցումների մասին: 
 ծանոթացնել հույզերի ախտորոշման հիմնական մեթոդներին, 
 ծանոթացնել հույզերի, հուզական վիճակների, կամքի հետ հոգեբանական շտկողական 

աշխատանքների հիմնական մոտեցումներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. սահմանելու և մեկնաբանելու հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն առարկայի հիմնական 

կատեգորիաները և ֆենոմենները, 

2. ներկայացնելու և քննարկելու հուզակամային ոլորտի հոգեբանության զարգացման 

ժամանակակից միտումները և ուսումնասիրվող հիմնախնդիրների շրջանակը, 

3. ճանաչելու, թվարկելու և բացատրելու հիմնական բազային հույզերը,սահմանելու, հուզական 

վիճակները, 

4. ճանաչելու և մեկնաբանելու անձի տարբեր տեսությունների սահմանափակումները և կիրառական 

նշանակությունը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. համեմատելու և վերլուծելու առարկայի հիմնական կատեգորիաները տարբեր 
հոգեբանական հայեցակարգերի դիտանկյունից, 

6. կազմելու հույզերի և կամքի հետազոտման մեթոդական ծրագիր 
7. ձևավերելու անձի հուզական ոլորտի ուսումնասիրման տեսական և գործնական 

ծրագիր` կախված տարբեր կիրառական խնդիրներից: 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

8. կատարելու նշված ոլորտում հետազոտություններ, ներկայացնել այն կազմելով 
բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
1. Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, 

արդի և հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող 
հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց 
կիրառական նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

2. Ա2.Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 
օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 
նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները: 

3. Բ1.Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 
նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները 
մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար: 

4. Բ3.Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 
գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 
իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

5. Գ1.Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, 
աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, 

6. Գ3.քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

7. Գ4.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք, 
3. պրակտիկ աշխատանքներ, 
4. քննարկում, 
5. բանավեճ, 
6. հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 
7. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 
1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 
մեկնաբանություն: 
2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 
մեկնաբանություն: 
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 
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Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 
պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
1. Հույզերի հետազոտման պատմական ակնարկ 
2. Հույզերը հոգեկանի համակարգում 
3. Հույզերի ֆիզիոլոգիական հիմքերը 
4. Հույզերի հիմնական տեսությունները 
5. Հույզերի նյարդամկանային, միմիկական առանձնահատկությունները և դրանց մշակութային 
առանձնահատկությունները 

6 .Հույզերի առաջացման պատճառները 
7 .Հուզական վիճակներ 
8. Կամքի սահմանումն, գործառույթները, հիմնական տեսությունները 
9. Կամքի հատկությունները և զարգացման տարիքային ասպեկտները 
10 .Կամային ակտի կառուցվածքը, կամքի պաթոլոգիա 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
1. Հարությունյան Ն., Ասրիյան Է., Ստեփանյան Լ. Հուզակամային ոլորտի 

հոգեբանության .պրակտիկում, Երևան 2014. – 172 էջ 

2. Изард К.Э. Психология эмоций. — СПб., 2006 
3. Ильин Е. П. Психология воли. 2-е изд. — СПб.: Питер, 2009. — 368 с.: ил. — (Серия «Мастера 

психологии»). 
4. Психология состояний. Хрестоматия. Составители Т.Н. Васильева, Г.Ш. Габдреева, А.О. 

Прохоров. /Под ред.проф. Прохорова А.О. – М.: Пер СЭ; СПб.: Речь, 2004. – 608 с. 
5. Экман П. Психология эмоций., М.,2011, 336 с. 

 

1. 1309/Բ03 2. Ընտանիքի հոգեբանություն և հոգեթերապիա 
3. 5 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դասախ., 10 ժամ գործ. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ծանոթացնելու հասարակության պատմական զարգացման ընթացքում ամուսնական 

հարաբերությունների էվոլյուցիային, 

 Տրամադրելու գիտելիքներ ընտանեկան հարաբերությունների դերա-ֆունկցիոնալ 

կառուցվածքի մասին, 

 Ներկայացնելու ընտանիքի զարգացման կենսական փուլերն, 
Փոխանցել գիտելիքներ ընտանեկան խորհրդատվության հիմնական մոտեցումների մասին: 
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9․ Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 ճանաչելու ընտանիքի կառուցվածքային-գործառութային բնութագիրներն, 

 սահմանելու և քննարկելու ընտանիքի նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ճգնաժամերը, 

 մեկնաբանելու ծնողական դիրքորոշումներն ու երեխաների դաստիարակության 

հիմնական մոտեցումներն: 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 սահմանելու և համեմատելու ընտանիքի զարգացման կենսական փուլերը, 

 կատարելու վերլուծություններ ընտանեկան հարաբերությունների ճգնաժամերի և դրանց 

կանխարգելման ուղիների շուրջ, 

 տիրապետելու ընտանեկան հարաբերությունների ախտորոշման և գնահատման 

մեթոդիկաների: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 Գործնական աշխատանքումկիրառելու ընտանիքի հետ հոգեբանական աշխատանքի 

հիմնական մոտեցումները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2.Կիմանա ընտանիքի գործառնության տարբեր փուլերում բնորոշ խնդիրներն ու 

ճգնաժամերը 

Բ2.կտիրապետի ընտանեկան հարաբերությունների հոգեբանական 

առանձնահատկություններիհետազոտմանև գնահատման մեթոդիկաների 

Գ2. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները 
Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 

2. Գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում, 

3. Քննարկումներ, 
4. Գործնական աշխատանք: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ հարցերին գրավոր կերպով ամփոփ վերլուծական պատասխաններ: 

Գնահատման չափանիշներ՝ մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝հարցերին գրավոր կերպով ամփոփ վերլուծական պատասխաններ: 

Գնահատման չափանիշներ՝մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի 

տիրպետման աստիճան: 

3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ՝ հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 
պատասխաններ: 
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13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

1. Ամուսնական հարաբերությունների էվոլյուցիան հասարակության պատմական 

զարգացման ընթացքում 

2. Ընտանիքի կառուցվածքային-գործառութային բնութագիրները 

3. Ընտանիքի զարգացման կենսական փուլերը 

4. Ամուսնական հարաբերությունների հոգեբանություն 

5. Ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների հոգեբանություն 

6. Ընտանիքի զարգացման նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ճգնաժամերը 

Ընտանեկան խորհրդատվության հիմնական մոտեցումները 

14․ Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-ое изд. – М.: 

Академический проект; Екатеринбург, 2006. – 768с. 

2. Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2004. — 244 с. 

3. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Екатеринбург, 2000. 

4. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Семейная психотерапия. – СПб., Питер, 2000. 
Психология семьи.Хрестоматия. Под.ред.Райгородского Д.Я.- Самара 2002. 

 

1. 1309/Բ01 2. Սոցիալական հոգեբանություն 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 7.5 ժամ/շաբ. 5. 20 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ սոցիալական հոգեբանության, 

սոցիալական գործընթացների և երևույթների, ինչպես նաև դրանց փոխակերպումների 

մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրել հոգեբանության պատմությունը, հիմնական հասկացությունները 

2. տարբերակել հիմնարար սոցիալ-հոգեբանականգործընթացների և երևույթների, ինչպես նաև 

սոցիալական հոգեբանության կիրառության դաշտը 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. ուսումնասիրել և մեկնաբանել սոցիալ-հոգեբանական գործընթացները և երևույթները: 

2. վերլուծել սոցիալ-հոգեբանական հարաբերությունների առանձնահատկությունները: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. կիրառել սոցիալ-հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներ 

իրականացնելիս: 

2. ուսումնասիրել տարբերսոցիալական խմբերի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները:նշանակությունը: 
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10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը 

հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և 

ախտաբանական դրսևորումները: 

Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու 

այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

Գ3.քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 
ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք 
3. քննարկում, 
4. բանավեճ, 
5. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

2. 2-րդ ընթացիկքննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 
մեկնաբանություն: 

ամբողջականություն, նյութի տիրապետման աստիճան և ներկայացման որակ: 

3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Անհատ-զանգված; հոգեկան փոխակերպությունների խնդիրը 

2. Զանգվածների հոգեկանի կառուցվածքը 

3. Զանքվածների հավատն ու սպասելիքները 

4. Առաջնորդ-զանգված՝սոցիալականառաջնորդությանևիշխանությանխնդիրը 

5. Առաջնորդի հոգեբանական դիմանկարը 

6. Ներազդման մեխանիզմները զանգվածներում 

7. Սոցիալական դիրքորոշման ուսումնասիրման պատմությունը 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Майерс Д․ - Социальная психология «Питер»2011 

2. Свенцицкий А. - Социальная психология , Москва, Проспект, 2004г. /5 հատ/ 

3. Семечкин Н. - Социальная психология на рубеже веков. Вл.2005 

4. Чалдини Р. - Психология влияния,«Питер»2011 

5. Шибутани Т. - Социальная психология, М.1969 

 

1. 1308/Բ01 2. Անձի տեսություններ 3. 4 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին անձի ուսումնասիրման արևմտյան տարբեր ուղղություններին 

և տեսություններին, 

 փոխանցել և ձևավորել գիտելիքներ անձի տեսությունների հասկացությունների և 
հայեցակարգերի վերաբերյալ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. թվարկել և բացատրել անձի տեսության գործառույթները, գնահատման չափանիշները և 

բաղադրիչները, 

2. ներկայացնել և քննարկել անձի տարբեր ուղղությունների և տեսությունների 

հիմնադրույթները, 

3. սահմանել և մեկնաբանել հոգեվերլուծական, բիհեվիորիստական, սոցիալ- 

կոգնիտիվիստական և հումանիստական տեսությունների հիմնական 

հասկացությունները և դրանց կիրառական նշանակությունը, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. վերլուծել առանձին տեսություններ ըստ գնահատման չափանիշների, 

5. համեմատել տարբեր տեսությունների հիմնադրույթները և հասկացությունները, 

6. կիրառել տեսության հասկացությունները անձնային առանձնահատկությունները 

վերլուծել և հասկանալ համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. պատրաստել բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ, 

8. քննադատորեն վերլուծել տեսությունների առավելությունները և 

սահմանափակումները։ 

https://www.google.ru/search?hl=ru&amp;tbo=p&amp;tbm=bks&amp;q=inauthor%3A%22%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%2B%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%81%22
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

1. Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական 

նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

2. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները: 

3. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

4. Գ3. քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

5. Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 
վարելու գիտական բանավեճեր։ 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 
 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք (նյութի վերարտադրում, զեկուցումներ, խմբային քննարկումներ)։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով, թեստային 

առաջադրանքներ: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն, ճիշտ պատասխանի ընտրություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով, թեստային 

առաջադրանքներ: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 
մեկնաբանություն, ճիշտ պատասխանի ընտրություն: 
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Համառոտ բովանդակություն. 
Անձի տեսություն, տեսության գործառույթներ և գնահատման չափնիշներ: 

Բաժին 1․ Հոգեվերլուծական տեսություններ։ 

Ռադիկան հոգեվերլուծության հիմնադրույթները, ենթատեսություններ, հիմնական 

հասկացություններ (Ֆրոյդ): Անալիտիկ հոգեբանության հիմնադրույթները (Յունգ): Անհատական 

հոգեբանության հիմնադրույթներ (Ադլեր): Նեոհոգեվերլուծության ուղղությունները և 

հիմնադրույթները․ Էգո-հոգեբանություն (Էրիքսոն), մշակութային հոգեվերլուծություն (Հորնի, 

Ֆրոմ): 

Բաժին 2․ Բիհեվիորիստական ուղղություն: 

Բիհեվիորիստական հոգեբանության հիմնադրույթները։ Սոցիալական ուսուցման տեսության 

հասկացությունները (Սկիներ): Ռեսպոնդենտ և օպերանտ վարք: Վարքի ամրապնդում և 

ամրապնդման ռեժիմներ: Վարքի վերահսկում և փոփոխություն։ 

Բաժին 3․ Սոցիալ-կոգնիտիվիստական տեսություններ։ 

Սոցիալ-կոգնիտիվստական տեսության հիմնադրույթները (Բանդուրա): Ամրապնդում դիտման 

միջոցով, անուղղակի ամրապնդում և ինքնաամրապնդում: Ես-համակարգ. ինքնակարգավորման 

և ինքնարդյունավետության մեխանիզմներ։ 

Բաժին 4․ Հումանիստական հոգեբանություն։ 

Հումանիստական հոգեբանության հիմնադրույթները: Պահանջմունքների հիերարխիա և 

մետապահանջմունքներ: Պատկերացում դեֆիցիտար և աճի պահանջմունքների մասին (Մասլոու): 

Ֆենոմենոլոգիական դաշտ և ինքնիրացման ձգտում: Ես-կոնցեպցիա և Ես-կոնցեպցիայի 

զարգացում: (Ռոջերս): Լիարժեք գործող մարդու բնութագրեր: Ֆունկցիոնալ ավտոնոմիայի 
հասկացությունը /Օլպորտ/: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Хьелл Л., Зиглер Д., Теории личности.- СПб.: Питер, 2004. 

2. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты. – СПб.: «Прайм- 

Еврознак», 2004. 

3. Психология личности. Хрестоматия в 2-х томах / Под ред. Райгородского. - М.: Изд-во 

«БАХРАР», 2002. 

 

1. 1309/Բ02 2. Հոգեբանի գործունեության էթիկա 3. 2 կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ 5. 10 ժամ դաս. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնելու հոգեբանի գիտահետազոտական և կիրառական գործունեությունը 

համակարգող և սահմանող էթիկական գլխավոր սկզբունքներին, 

 ծանոթացնելու էթիկական սկզբունքների պահպանման անհրաժեշտության գործնական 

հիմնավորումներին, 

 տրամադրելու գիտելիքներ էթիկական նորմերի և ստանդարտների խախտման 

հոգեբանական հետևանքների մասին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տարբերակելու հոգեբանի գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա էթիկական 

պահանջները, 

2. թվարկելու և բացատրելու էթիկական համընդհանուր սկզբունքները և ստանդարտները, 

3. ներկայացնելու և քննարկելու մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում 

առկա էթիկական հիմնախնդիրների շրջանակը, 

4. վերլուծելու էթիկական սկզբունքների խախտմանը հանգեցնող գործողությունները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. հայտնաբերելու մասնագիտական գործունեության մեջ էթիկական սկզբունքների խախտման 

դեպքերը, 

2. վերլուծելու և համեմատելուտարբեր էթիկական կոդեքսների յուրահատկությունները, 

3. առաջնորդվելու հստակ մասնագիտական էթիկական նորմերին համապատասխան։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. իրականացնելուվերլուծական աշխատանք և պատրաստելու բանավոր զեկուցում։ 

10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա5. Թվարկելու 

հոգեբանիմասնագիտականգործունեությանհիմնականէթիկականսկզբունքները, 

մատնանշելու դրանցնշանակությունըևպահպանմանանհրաժեշտությունը: 

Բ4. Համադրելու հոգեբանականաշխատանքիտարբերմոտեցումները, գտնելու մասնագիտական 

լուծումներևցուցաբերելուստեղծագործականմոտեցում։ 

Բ5. Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած 

տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։ 

Գ1․Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 
մասնագիտական միջավայրում, 

11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. դեպքերի քննարկում, 
3. ինքնուրույն վերլուծական աշխատանք, 
4. բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի համար 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (էթիկական ստանդարտների և 

դրանց խախտման պատճառների ու հետևանքների վերլուծություն), 

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը 

առաջադրված նկարագրիչներին, վերլուծության բազմակողմանիություն և խորություն 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Տրվում են էթիկայի և էթիկական սկզբունքի սահմանումը, գիտության մեջ էթիկայի 

հասկացման գլխավոր հայեցակետերը, հոգեբանության և էթիկայի խաչման կետերը: 

Բաժին 2. Քննարկվում են հոգեբանական գործունեության տարբեր ոլորտների էթիկական 

ռիսկերը, հոգեբանական գիտահետազոտական գործունեության, հոգեբանական 

խորհրդատվության և հոգեթերապիայի, հոգեբանական կրթության էթիկական 

հիմնախնդիրները և սկզբունքները: 

Բաժին 3. Քննարկվում են հայտնի էթիկական կոդեքսների կառուցվածքը, բովանդակությունը, 

ինչպես նաև էթիկական կոդեքսի խախտման հետևանքները մասնագետի համար։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Королева, Е.Г. Деонтология в психиатрии : пособие для студ. мед.-психол. фак., психологов, 

интернов, клин. ординаторов и врачей психиатр. Профиля, - 2-е изд. – Гродно : ГрГМУ, 2011. 

2. Кэмпбелл А., Джиллет Г., Джонс Г. Медицинская этика: Пер. с англ.: Учеб. пос. / Под ред. 

Ю.М. Лопухина, Б.Г. Юдина. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2006 

3. Никитич Л.А. Этика. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов, ЮНИТИ- 

ДАНА, 2012 

4. Driver J. Ethics: The Fundamentals. Oxford, UK, 2006 

5. Medical Ethics Manual / [John R. Williams] ; World Medical Association. – [France] : WMA, 2005. 

 

1. 1306/Բ08 2. Փորձարարական հոգեբանություն 3. 6 ECTS 
կրեդիտ 

4. 7.5 ժամ/ շաբ. 5. 20ժամ դաս. 10 ժամ գործ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանության մեջ փորձարարական հետազոտությունների 

տեսություններին, մեթոդաբանության հիմքերին, 

 կողմնորոշել հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդների համակարգում, 

 ձևավորել գիտելիքներ հոգեբանական գիտափորձի ծրագրավորման և իրականացման 

համար: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1.  ճանաչել հոգեբանական հետազոտությունների հիմնական ծրագրերի և գիտափորձի 

կազմակերպման ձևերը; 

2. Ներկայացնել հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման տրամաբանութունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. կողմնորոշվել հոգեբանական հետազոտության մեթոդաբանական հիմնախնդիրներում և 

իրականացնել հետազոտություն, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

4. ինքնուրույն օգտագործել գիտելիքները գիտափորձերի կազմակերպման, 

ծրագրավորման և այլ էմպիրիկ հետազոտությունների համար: 

http://www.knigafund.ru/authors/9359
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

 

1. Ա1.Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, 
արդի և հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող 
հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց 
կիրառական նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

2. Ա3.Սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների 

հավաքագրման, արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական 

մեթոդները, մատնանշելու դրանց կիրառման ուղիները, հնարավորությունները 

և սահմանափակումները: 

3. Ա5.Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական 

էթիկական սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և 

պահպանման անհրաժեշտությունը: 

4. Բ1.Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները 

մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման 

համար: 

5. Բ2.Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

6. Գ3.քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

7. Գ4.պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք, 
3. քննարկում, 
4. պրակտիկ աշխատանքներ, 
5. հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացի համար 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 
3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 
պատասխաններ: Ամբողջականություն և նյութի տիրպետման աստիճան: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1.Փորձարարական մեթոդը որպես հոգեբանական վարկածների ստուգման նորմատիվների 

համակարգ և հետազոտողի պրակտիկ գործունեության տեսակ: Գիտափորձը հոգեբանական 

հետազոտությունների համակարգում: Հոգեբանական վարկածներ և տեսական վերակառու- 

ցումներ էքսպերիմենտալ մեթոդի շրջանակներում: Փորձարարական փաստերի և ամփոփումների 

տրամաբանությունը: 

Բաժին 2. Հոգեբանական գիտափորձի պլանավորման հիմքերը և փորձարարական սխեմաների 

դասակարգումը: Գիտափորձերի վալիդությունը որպես փորձարարական վերահսկման նպատակ: 

Հոգեբանական գիտափորձերի տեսակներ: 

Բաժին 3.Կորելյացիոն մոտեցումը հոգեբանական հետազոտություններում: Քվա- 

զիէքսպերիմենտներ և փորձարարական մեթոդին ձգտող հետազոտություններ: Հոգեբանական 
հետազոտության կազմակերպման մեթոդաբանական հարցեր: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ավանեսյան Հ. Մ. Փորձարարական հոգեբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ, Էդիթ Պրինտ, 

Երևան, 2010 

2. Ավանեսյան Հ. Մ. Հոգեբանական գիտափորձերի պրակտիկում. Ուս. ձեռնարկ: Հեղ. հրատ., 

Երևան, 2015, 50 էջ 

3. Зароченцев К. Д., Худяков А. И., Экспериментальная психология/ Учебник. М., 2005. 

4. Корнилова Т. В., Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов. М.: Аспект 

Пресс, 2003. 
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1. 1308/Բ03 2. Դիֆերենցիալ հոգեբանություն և պրակտիկում 

«Հետազոտական բաղադրիչով» 

3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 7.5 ժամ/ շաբ. 5. 15 ժամ դաս., 5 ժամ գործ.,10 ժամ լաբ. 

6. 5-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին դիֆերենցիալ հոգեբանության ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին, 

 փոխանցել գիտելիքներ անձի խառնվածքի, բնավորության և ընդունակությունների 

անհատական տարբերությունների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունների 
վերաբերյալ։ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. սահմանել և մեկնաբանել դիֆերենցիալ հոգեբանության մեթոդաբանական հարցերի և 

զարգացման ժամանակակից միտումները, 

2. քննարկել խառնվածքի, բնավորության և ընդունակությունների ուսումնասիրման 

դասական և ժամանակակից մոտեցումները, 

3. թվարկել և բացատրելու խառնվածքի, բնավորության և ընդունակությունների 

տիպոլոգիական առանձնահատկություները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. վերլուծել անհատական տարբերությունները, դրանց զարգացման 

օրինաչափությունները և մեխանիզմները, 

5. կիրառել անհատական տարբերությունների բացահայտման ախտորոշիչ մեթոդիկաներ 
և վերլուծել դրանց արդյունքները, 

https://psihologiapentrutoti.files.wordpress.com/2011/08/handbook-of-psychology-vol-04-experimental-psychology.pdf
https://psihologiapentrutoti.files.wordpress.com/2011/08/handbook-of-psychology-vol-04-experimental-psychology.pdf
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6. ախտորոշել և վերլուծել խառնվածքի, բնավորության և ընդունակությունների 

անհատական տարբերությունները ըստ տարբեր տիպոլոգիական մոտեցումների, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. պատրաստել բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ, 

8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական 

նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

2. Ա2․ Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները 

3. Ա4. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական 

նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

4. Բ2. Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

5. Բ3․ Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու 

կյանքի և գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական 

խնդիրները, իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված 

գործողություններ 

6. Գ4.Պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր։ 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք, 
3. գործնական պարապմունք (ինքնուրույն առաջադրանքների կատարում, թեստերի և 
մեթոդիկաների կիրառում)։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով, թեստային 

առաջադրանքներ: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն, ճիշտ պատասխանի ընտրություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր 

Գնահատման մեթոդ. Խմբային  հետազոտական աշխատանք:  

Գնահատման չափանիշներ․ հետազոտական թեմայի արդիականության հիմնավորում և 
կատարման ինքնուրույնություն, ստացված արդյունքների որակական և/կամ քանակական 
վերլուծություն, գրականության վերլուծության և ստացված արդյունքների 

հիմնավորվածություն և հավաստիություն, աշխատանքի բանավոր ներկայացում: 

2. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական և 
հիմնավորված պատասխաններ: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Դիֆերենցիալ հոգեբանության մեթոդաբանական հիմքերը։ 

Դիֆերենցիալ հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ուսումանսիրության ուղղությունները։ 

Դիֆերենցիալ հոգեբանության մեթոդները։ Հասկացություն անհատականության մասին: 

Անհատականության կառուցվածք: 

Բաժին 2. Խառնվածքը որպես անհատական առանձնահատկություն։ 

Խառնվածքի մասին պատկերացումների ձևավորում։ Խառնվածքի ուսումնասիրության 

կոնստիտուցիոնալ մոտեցում։ Խառնվածքի ուսումնասիրության հոգեֆիզիոլոգիական մոտեցում։ 

Խառնվածքի ուսումնասիրության գործոնային մոտեցում։ Ժամանակակից ուսումնասիրություններ. 
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հոգեգենետիկ և լոնգիտյուդ հետազոտություններ։ 

Բաժին 3. Բնավորությունը  որպես  անհատական  առանձնահատկություն։ 

Բնավորությունը որպես անհատական առանձնահատկություն. տարբեր մոտեցումներ 

և 

մեկնաբանություններ։ Բնավորություն և անձ. բնավորության կառուցվածք, բնավորության գծեր։ 

Բնավորության նորմա և պաթոլոգիայի հիմնախնդիրը: Բնավորության և անձի շեշտվածություն։ 

Բնավորության ձևավորման հիմնախնիրը. պայմաններ և մեխանիզմներ։ 

Բաժին 4. Ընդունակությունները որպես  անհատական  տարբերություններ։ 

Ընդունակությունների հիմնախնդրի ձևավորումը: Ընդունակությունները որպես 

անհատական առանձնահատկություններ: Ընդունակությունների կառուցվածքը. 

ընդունակությունների 

տեսակները ըստ տարբեր դասակարգումների: Ընդունակությունների զարգացում: Օժտվածության 
հիմնախնդիրը: Մտավոր ընդունակությունների և ինտելեկտի ուսումնասիրություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб.: Питер, 2004. 

2. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие для студентов. – 

М.: МГППУ, 2007. 

3. Психология индивидуальных различий. Хрестоматия. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова, 
М.: ЧеРо, МПСИ, 2006. 

 

1. 1308/Բ04 2. Տարիքային հոգեբանություն 

«Հետազոտական բաղադրիչով» 

3. 6 ECTS 
կրեդիտ 

4. 7.5 ժամ/ շաբ. 5. 20 ժամ դաս., 10 ժամ  գործ. 

6. 6-րդ ՝ գարնանային  կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ձևավորել անձնավորության նկատմամբ վերլուծական մոտեցում՝ հոգեբանական տարիքի 
ըմբռնման տեսանկյունից, 

 ծանոթացնել տարիքային հոգեբանության պրակտիկ խնդիրների լուծմանը միտված 
մեթոդական մշակումներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնել տարիքային հոգեբանության տեսական և մեթոդաբանական հարցերը և 

հոգեկան զարգացման արդի միտումները, 
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2. մեկնաբանել տարիքային հոգեբանության հիմնախնդիրները, տարբեր հայեցակարգերը և 
տեսական դրույթները, 

3. քննարկել տարիքային հոգեբանության պրակտիկ խնդիրների լուծման համար 
նախատեսված մեթոդական մշակումները, 

4. թվարկել հոգեկան զարգացման հիմնական սկզբունքները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. վերլուծել և գործածել տարիքային հոգեբանության հիմնական եզրույթներն ու 

հասկացությունները, 

6. ձևակերպել արդի տարիքային հոգեբանության կարևոր տեսական դրույթները, 

7. ձևակերպել տարիքային հոգեբանության խնդիրները՝ որպես մեթոդաբանական հիմք 

ընդունելով այս կամ այն հիմնարար տեսությունը և հայեցակարգը, 

8. լուծումներ գտնել պրոբլեմային իրավիճակներում՝ կիրառելով տարիքային 

հոգեբանությանը ներհատուկ վերլուծական ունակություններ։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

9. պատրաստել բանավոր զեկուցում և վարելու գիտական բանավեճ: 

10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա1․Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի 

և հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական 

նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

2. Ա2․Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները: 

3. Ա4․Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին 

առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց 

դերն ու նշանակությունը հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ: 

4. Բ3․ Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին 

առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց 

դերն ու նշանակությունը հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ: 

5. Գ3․քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

6. Գ4․պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 
արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր։ 

11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք 
3. քննարկում, 
4. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի 

ճիշտ մեկնաբանություն, վերլուծելու կարողություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր 

Գնահատման մեթոդ. Խմբային  հետազոտական աշխատանք:  

Գնահատման չափանիշներ․ հետազոտական թեմայի արդիականության հիմնավորում և 
կատարման ինքնուրույնություն, ստացված արդյունքների որակական և/կամ 
քանակական վերլուծություն, գրականության վերլուծության և ստացված արդյունքների 

հիմնավորվածություն և հավաստիություն, աշխատանքի բանավոր ներկայացում: 
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3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.  
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն՝ ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1. Տարիքային հոգեբանության առարկան, խնդիրները, կառուցվածքը, կապն այլ 

գիտությունների հետ։ 

Թեմա 2. Տարիքային հոգեբանության մեթոդները։ 

Թեմա 3. Տարիքային հոգեբանության տեսական հիմնահարցերը։ 

Թեմա 4. Անձի անհատական զարգացումը։ 
Թեմա 5. Հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները տարբեր տարիքային փուլերում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Խուդոյան Ս. Անձի զարգացման ճգնաժամային տարիքները։ Եր., 2004։ 

2. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. 9-е изд., М., 2007. 

3. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: полный жизненный цикл 

развития человека. М., 2006. 

4. Нартова-Бочавер С. К., Потапова А. В. Введение в психологию развития. Учебное пособие, 

М., 2005. 
5. Обухова Л. Ф. Возрастная психология. М., 2007. 

 

1.1306/Բ10 2. Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները 

հոգեբանության մեջ 

3. 3 ECTS 
կրեդիտ 

4. 2.5  ժամ/ շաբ. 5 . 10 ժամ  դաս. 

6. 6-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ  գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ապահովել փորձարարական և հետազոտական արդյունքների հաշվարկման և 

մշակման մատչելիություն, 

 ձևավորել գիտելիքներ մաթեմատիկական վիճակագրության պարզագույն 

հասկացությունների, քանակական և որակական ցուցանիշների վերլուծության և 

մեկնաբանման մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ցուցաբերել մաթեմատիկական վիճակագրության անհաժեշտ տեսական գիտելիքները, 

2. ինքնուրույն կկողմնորոշվել ուսումնական առաջադրանքների և մաթեմատիկական մեթոդների 

համապատասխանության մեջ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. կատարել հոգեբանական հետազոտական տվյալների մշակում, ընդհանրացումներ և 

վերլուծություններ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

4. կիրառել մաթեմատիկական մեթոդների հաշվարկման համակարգչային ծրագրեր: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
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Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 
 

Ա3. Սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների հավաքագրման, 

արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, մատնանշելու դրանց 

կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և սահմանափակումները: 

Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ4. Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու մասնագիտական 

լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։ 

Բ5. Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած 

տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։ 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

Գ1. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

Գ2. կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական 

գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր, 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. քննարկումներ հետազոտական խնդիրների դրվածքի և լուծումների հետ կապված 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի համար 

 քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր.  

Գնահատման մեթոդ՝ բանավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը 
առաջադրված նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայություն 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1.Հատկանիշներ և փոփոխականներ։ Չափման սանդղակներ։ Հիմնական վիճակագրական 

ցուցանիշներ։ Կոռելյացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծություններ։ Ռանգային կոռելյացիա։ Որակական 

տվյալների վերլուծություններ 

Բաժին 2. Վիճակագրական վարկած։ Վարկածի ստուգման վիճակագրական չափանիշներ։ 

Փորձարարական ընտրանքների համեմատություն։ Դիսպերսիոն վերլուծություններ։ Ընտրանքների 

համեմատության ոչ պարամետրական մեթոդներ։ Մաթեմատիկական վիճակագրության 
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մեթոդների ծրագրային ապահովում։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գալստյան Ա.Ս. Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական 

հետազոտություններում. ուսումնական ձեռնարկ, հեղ. հրատ., Երևան, 2015 

2. Պետրոսյան Ա.Ն., Միրզոյան Բ.Ա. Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառումը 

սպորտային-մանկավարժական հետազոտություններում: Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան 

1975 

3. Ермолаев О. Ю., Математическая статистика для психологов, Москва, 2004. 

4. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация 
данных. Уч. пособие. 3-е изд., стереотип.-СПб.: Речь, 2008 

 

1. 1309/Բ06 2. Էթնոհոգեբանություն 3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 տրամադրել ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ էթնիկական հոգեբանության, էթնիկ 

գործընթացների և երևույթների, ինչպես նաև դրանց փոխակերպումների մասին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

a. Կիմանա էթնիկական բռնությունների և էթնիկ 

հանդուրժողականություն հասկացությունների ժամանակակից 

ուղղությունները, գաղափարական հիմքերը և հիմնադրույթնեը: 

b. Կիմանա հիմնարար էթնիկական գործընթացների և երևույթների, 

ինչպես նաև միջէթնիկ կոնֆլիտների սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Կկարողանա ուսումնասիրել և մեկնաբանել էթնիկական գործընթացները և 

երևույթները: 

2. Կկարողանա վերլուծել միջէթնիկական հարաբերությունների և բռնությունների սոցիալ- 

հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. Կիրառել էթնոհոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանքներ 

իրականացնելիս: 

2. Ուսումնասիրել տարբեր էթնոսներին, դրանց հոգեբանական 

առանձնահատկությունները:նշանակությունը: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն 

ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական 

կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և 

ախտաբանական դրսևորումները: 

Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու այդ 

խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

Գ3.քննադատորենվերլուծելուևեզրահանգումներկատարելու տեսությունների, 
ուսումնասիրություններիևկիրառականհիմնախնդիրներիվերաբերյալ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք 
3. քննարկում, 
4. բանավեճ, 
5․գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 

12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Էթնոս և էթնիկություն: Հոգեբանական առանձնահատկությունները 

2. Ազգային հոգեկերտվածք և ինքնագիտակցություն 

3. Լեզվի, կրոնի և ավանդույթների էթնոհոգեբանական նշանակությունը 

4. Էթնիկ կարծրատիպեր, միջէթնիկական լարվածություն և էթնոցենտրիզմ 

5. Միջէթնիկական անհանդուրժողականության ձեվավորման մեխանիզմները եվ 

հաղթահարման հնարավորությունները 

6. Էթնոմշակութային մարգինալության հոգեբանական բնութագիրը, 

7. Կրկնակի էթնոմարգինալների (փախստականների) սոցիալ-հոգեբանական հարմարման 

առանձնահատկությունները 

8. Էթնոմարգինալության հաղթահարման ուղիները 

9. Քսենոֆոբիան որպես միջէթնիկ ագրեսիայի դրդապատճառ 

10. Ցեղասպանության երեվույթի էթնոհոգեբանականվերլուծությունը 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Կոբելյան Ա. Էթնիկական նույնականություն և հանդուրժողականություն: Երևան 2016. 

2. Белик А. А., Культура и личность. М., 2001 

3. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. Санкт-Петербург, 2003 

4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М. 2003 г. 

5. Аклаев А. Р., Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент, М. Дело, 2008 
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1. 1308/Բ06 2. Անձնային աճի պրակտիկում 3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.8 ժամ/ շաբ. 5. 5 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին «հասուն անձ», «անձնային աճ» հասկացությունների էությանը, 

բավանդակությանը, 

 տրամադրել գիտելիքներ ինqնակարգավորման էության, նպատակների և նպաստող 

գործոնների վերաբերյալ, 

 իրազեկել անձնային աճին նվիրված թրենինգների բովանդակային կողմերին, 

նպատակներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. սահմանել և մեկնաբանել «Անձնային աճ» հասկացության ծագման պատմությունը, դրա 

էությունը, հիմնական գործոնները 

2. բացատրել ինքնակարգավորման առանցքային կողմերը և հմտությունները 

3. քննարկել անձնային աճին ուղղված հանդիպումների կազմակերպման էական 

առանձնահատկությունները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. պլանավորել, կազմել անձնային աճին ուղղված հանդիպումներ 

5. կազմակերպել և իրականացնել անձնային աճին ուղղված առանձին վարժությունների 

տարիքային տարբեր խմբերում 

6. վերլուծել և կարգավորել սեփական մտքերն ու հույզերը: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. կիրառել ինքնակարգավորման և անձնային աճին ուղղված հմտությունները 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում 

Ա5. Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական 

սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման անհրաժեշտությունը: 

Բ4. Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու 

մասնագիտական լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։ 

Բ5. Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած 

տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։ 

Գ5․ Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Քննարկում 
3. Գործնական վարժանքներ 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն 

2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (գործնական առաջադրանքի 

իրականացում և վերլուծություն), 

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը 
առաջադրված նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայություն 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ԲԱԺԻՆ ԱՌԱՋԻՆ 

Ուսանողները հնարավորություն են ունենում տեսական գիտելիքներ ստանալ Անձ, Անձնային աճ, 

Հասուն անձ, Ինքնակարգավորում հասկացությունների վերաբերյալ, ծանոթանալ Հասուն անձ-ի 

էական բնութագրիչներին, Հասուն անձ-ի իմացական, հուզական և վարքային բաղադրիչների 

նկարագրին, Անձնային աճ հասկացության պատմական հիմքերին, Անձնային աճի հետևանքով 

տեղի ունեցող փոփոխություններին և Անձնային աճի ներանձային և միջանձնային գործոններին։ 

ԲԱԺԻՆ ԵՐԿՐՈՐԴ 

Սույն բաժնում անդրադարձ է կատարվում Անձնային աճին նպաստող հանդիպումների 

կառուցվածքին, խմբային աշխատանքների օրինակներին, անձնային աճին նվիրված խմբերին, 

Անձնային աճի խմբերի կազմակերպման սկզբունքներին, Անձնային աճի խմբերի հանդիպումների 

կառուցվածքին, նպատակներին։ 

ԲԱԺԻՆ ԵՐՐՈՐԴ 

Դասընթացի երրորդ բաժնում նախատեսված գործնական հանդիպումներ և վարժանքներ ուղղված 

սեփական ռեսուրսների բացահայտմանը և ճանաչմանը, ադեկվատ ինքնագնահատականի 

կառուցմանը, ինքնագիտակցության բաղադրիչների վերակառուցմանը, հուզական 

ինքնակարգավորման հմտություններին, ամբողջական Ես-կերպարի ձևավորմանը, կենսական 
լավատեսության և դրական ինքնընկալման ձևավորմանը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Зайцева Т.В., Теория психологического тренинга. Психологический тренинг как 

инструментальное действие. Спб.: Речь, М.: Смысл, 2002. 

2. Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов. Изд. Эксмо, 2007. 

3. Рамедник Д.М, Тренинг личностного роста: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 

2007. 

4. Шевцова И.В.,Тренинг личностного роста, СПб.: Речь, 2003. 

5. http://www.essentiallifeskills.net/personaldevelopmentarticles.html 

 

1. 1309/Բ07 2. Իմիջի հոգեբանություն 
3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2.5  ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս. – 1, գործ․ - 1 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

http://www.essentiallifeskills.net/personaldevelopmentarticles.html
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

  Ծանոթացնել ուսանողներին «իմիջ» հասկացության հետ, բացահայտել դրա ձևավորման 

մեխանիզմները և օրինաչափությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. թվարկելու իմիջի հոգեբանության հիմնական հասկացությունները 

2. հիմնավորելու իմիջի տեսակների առանձնահատկությունները 

3. մեկնաբանելու իմիջի ներքին կառոըցվածքը 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու իմիջմեյքինգի սկզբունքները պրակտիկայում 

5. վերլուծելու իմիջի հետ կապված ոլորտները 

6. իրականացնելու իմիջի նախակերպարի հոգեախտորոշում 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից 

8. համեմատելու իմիջի հոգեբանությունը սոցիալական հոգեբանության այլ ուղղություններիհետ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1․ Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքները, արդի և հիմնարար 

տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն ու 

հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական 

կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Ա4․ Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի կյանքում: 

Բ4. Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու մասնագիտական 

լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։ 

Բ5. Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած 

տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։ 

Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը, հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

2. ինտերակտիվ քննարկում 

3. գործնական օրինակների ցուցադրություն 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1.  1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (դեպքի վերլուծություն, 

խորքային զրույցի անցկացում և վերլուծություն), 

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը 

առաջադրված նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայություն 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Իմիջ և սոցիալական փոխներգործություն: Իմիջի ընկալման դրդապատճառները 

2. Անհատական իմիջ` տեսակները, ֆունկցիաները: Ընկալման վրա կողմնորոշված իմիջ 

3. Խմբային իմիջի առանձնահատկությունները 

4. Կորպորատիվ իմիջ 

5. Առարկայական իմիջի ձևավորման առանձնահատկությունները 

6. Քաղաքական իմիջը` որպես իմիջի առանձին տեսակ. գործառույթները, ձևավորման 

մեխանիզմները 

7. Իմիջի արդյունավետության չափանիշները և խոչընդոտները 

8. PR-տեխնոլոգիաների կիրառում. իմիջի դրական և բացասական դինամիկա 

9. Ասեկոսները և բանբասանքը`որպես իմիջի վրա ներգործության ձև 

10. Քաղաքական կոնսուլտացիա և իմիջմեյքինգ. հոգեբանի գործունեությունը քաղաքականության 

մեջ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մելքոնյան Ն, Քաղաքական իմիջ: Մեկնաբանություններ և ձևավորման սկզբունքներ: Երևանի 

համալսարանի հրատ., 2007թ․ 

2. Имиджеология. Как нравиться людям. М.: Народное образование, 2002.-575с. 

3. Панасюк А.Ю. Я- Ваш имиджмейкер и готов помочь сформировать Ваш профессиональный имидж. 

М.: Дело, 2003.- 240с. 

4. Перелыгина Е.В. Психология имиджа. – М.,2003г. 

5. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. СПб.: Алетейя, 2001. - 256 с. 

 

1. 1308/Բ05 2. Կրթության հոգեբանություն 3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ  դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին կրթության կառուցվածքին, ուսումնական և մանկավարժական 

գործունեության հոգեբանական առանձնահատկություններին և օրինաչափություններին, 

 տրամադրել տարբեր տարիքային փուլերում սովորողների կրթության կազմակերպման 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ, ձևավորել դպրոցին հոգեբանական 

պատրաստվածության և ուսումնական մոտիվացիայի հոգեախտորոշման հմտություններ: 

 ձևավորել առանձնահատուկ կրթական կարիքներ ունեցող սովորողների 
առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներ : 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. բնութագրել կրթությունը` որպես համակարգ և գործընթաց, թվարկելու այդ գործընթացի 

սուբյեկտների` աշակերտի և մանկավարժի հոգեբանական բնութագրերը: 

2. սահմանել ուսումնական գործունեության բնութագրերը, կառուցվածքը, առարկայական 

բովանդակությունը, ուսումնական մոտիվացիայի տեսակներն ու տարիքային 

առանձնահատկությունները: 

3. նկարագրել կրթության առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող սովորողների 

առանձնահատկությունները, սահմանել ներառական կրթության սկզբունքները և էությունը: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. գնահատել տարբեր տարիքի սովորողների ուսումնական մոտիվացիայի մակարդակը, 
5. կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաներ դպրոցական ուսուցմանը երեխայի հոգեբանական 

պատրաստվածությունը որոշելու համար: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

6. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ), ստեղծագործաբար կիրառել 

յուրացրած գիտելիքը և հմտությունները: 

10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները: 

2. Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

3. Բ2. Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

4. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

5. Գ1․ Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, 

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական 

էթիկայի նորմերը 

6. Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ 

2. Ինտերակտիվ մեթոդներ, քննարկում 

3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և վերլուծություն 

4. Ինքնուրույն արտալսարանային անհատական աշխատանքներ (անհատական 

հոգեախտորոշիչ ուսումնասիրություններ և դրանց արդյունքների ներկայացում) 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննություն. 

Գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր 
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (հոգեախտորոշիչ 

ուսումնասիրությունների իրականացում և դրանց արդյունքների գրավոր ներկայացում), 

Գնահատման չափանիշները՝ իրականացված ուսումնասիրությունների խորություն, կիրառված 
մեթոդների բազմազանություն, արված եզրակացությունների որակ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Կրթություն:  Կրթության  ժամանակակից հարացույցը 

2. Ուսուցումը կրթության կառուցվածքում: Ուսումնական գործունեություն: 

3. Մանկավարժական գործունեություն: 

4. Կրթական գործընթացի սուբյեկտները` մանկավարժ և սովորող: 
5. Առանձնահատուկ կրթական կարիքներ և ներառական կրթություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Овчарова Р.В. Практическая психология образования.- М., 2003 

2. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш учеб заведений / Под ред. Н.В. Клюевой. - М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003 

3. Педагогическая психология: учебное пособие /Под ред. И.Ю. Кулагиной. - М.: ТЦ сфера, 2008 

4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. — Ростов н/Д: Феникс, 2003 

 

1. 1309/Բ10 2. Ստեղծագործության հոգեբանություն 
3. 6 ECTS 

Կրեդիտ 

4. 7.5  ժամ/շաբ. 5. 15 ժամ դաս., 15 ժամ գործ. 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատմամբ 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին ստեղծագործության հոգեբանության հիմնադրույթներին 

և աշխատանքի սկզբունքներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. թվարկելու ստեղծագործության հոգեբանության հիմնական հասկացությունները 

2. ընտրելու և հիմնավորելու ստեղծագործության հոգեբանության ուղղությունները 

3. մեկնաբանելու ստեղծագործության հոգեբանության արդյունքները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու ստեղծագործության հոգեբանության մեթոդները պրակտիկայում 

5. վերլուծելու ստեղծագործողի աշխատանքի արդյունքները 

6. իրականացնելու որոշակի արտ-թերապևտիկ աշխատանքներ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից 

8. համեմատելու ստեղծագործության հոգեբանությունըհոգեբանության այլ ուղղությունների հետ 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․Ճանաչելու ստեղծագործության հոգեբանության հիմնարար և կիրառական 

բնագավառներին առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, 

հասկանալու դրանց դերն ու նշանակությունը անհատի կյանքում: 

Ա5․ Թվարկելու ստեղծագործության հոգեբանի մասնագիտական գործունեության 

հիմնական էթիկական սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և 

պահպանման անհրաժեշտությունը: 

Բ3. Տարբերակելուևմեկնաբանելուհոգեբանականերևույթները, 

մարդուկյանքիևգործունեությանտարբերոլորտներումառկահոգեբանականխնդիրներ

ը: 

Գ3. Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու ստեղծագործության 

հոգեբանության տեսությունների, ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների 

վերաբերյալ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

2. ինտերակտիվ քննարկում 

3. գործնական օրինակների ցուցադրություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի 

ճիշտ մեկնաբանություն: 

2. 2-րդ ընթացիկքննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստում և բանավոր ներկայացում: 

Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի 

ամբողջականություն, նյութի տիրապետման աստիճան և ներկայացման որակ: 

3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված 
հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 

պատասխաններ: 



114  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Ստեղծագործության հոգեբանության առարկան, մեթոդները, կապն այլ գիտությունների հետ։ 

2. Ստեղծագործությունը բացատրող տեսությունները․հոգեվերլուծական,անալիտիկ,ախտաբանական 

և այլն։ 

3. Ստեղծագործության հոգեբանության բնագավառները․գիտական և գեղարվեստական։ 

4. Ստեղծագործական աշխատանքի հիմնական փուլերը․գիտակցական աշխատանք, ինկուբացիա, 

փայլատակումվերջնական արդյունք։ 

5. Ստեղծագործ անձին բնորոշ առանձնահատկությունները։ 
6. Կրեատիվություն և ստեղծագործություն։ Կոնվերգենտ և դիվերգենտ մտածողություն։ Թորենսի 

ինտելեկտուալ շեմ հասկացությունը։ 

7. Ստեղծագործական ընկալում։ Գյոթեի և Լեոնտևի մեկնաբանումները։ 

8. Նորը որպես ստեղծագործության արդյունք։ Նորի ընկալման արքետիպային մակարդակը; 

9. Մշակութային անգիտակցականը որպես գեղարվեստական մտածողության աղբյուր։ 

10. Ստեղծագործական գործընթացը որպես թերապիա։ Ընդհանուր հասկացություն արտ-թերապիայի 

մասին։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Թութունջյան Հ․,Հոգեբանական էտյուդներ,Եր․1991․ 

2. Выготский Л. Психология искусства.М.1986. 

3. Ермолаева-Томина Л.Психология художественного творчества.М.2003. 

4. Калошина И. Психология творческой деятельности.М.2010. 

5. Николаенко Н. Психология творчества. СПБ 2005. 

 

1. 1309/Բ12 2. Կազմակերպչական հոգեբանություն 3. 4 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ․ 5. 10 ժամ դաս․, 10 ժամ գործ․ 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է 

 ուսանողի մոտ ձևավորել լիարժեք մասնագիտական պատկերացումներ կազմակերպչական 

հոգեբանության արդի հիմնախնդիրների, 

 տրամադրել գիտելիքներ կազմակերպության գործառնության հոգեբանական 

առանձնահատկությունների մասին, որոնք ունեն գործնական նշանակություն 

կազմակերպության ղեկավարման, աշխատանքային գործընթացի կազմակերպման, 

կադրերի ընտրության, ինչպես նաև աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման 

գործընթացում: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը կունենա. 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Սահմանելու կազմակերպչական սոցիալական հոգեբանությանն առնչվող խնդիրների և արդի 

ձեռքբերումները, 

2. Մեկնաբանելու կազմակերպության ներքին և արտաքին հարաբերությունների ձևավորման 

վրա մարդկային գործոնների ազդեցությունը, 

3. ներկայացնելու և քննարկելու մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում հոգեբան- 

մասնագետի /որպես հետազոտող-փորձագետ և խորհրդատու/ հիմնական գործառույթները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. Վերլուծելու կազմակերպությունում առկա սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտն ու խնդիրները 

5. Բացատրելու կազմակերպության ներսում առաջացող խնդիրները, նրանց պատճառները և 

առաջարկել համարժեք լուծումներ 

6. Կազմակերպելու առողջ սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ ստեղծելուն ուղղված 

համապատասխան միջոցառումներ /աշխատանքներ 

7. Իրականացնել հոգեբանի գործառույթները կազմակերպությունում 

8. Տեխնիկական և վարչական բնույթի որոշումներ կայացնել մարդկային ռեսուրսների 

կառավարման ոլորտում 

գ․(ընդհանրական կարողություններ) 
9. Կկարողանա գնահատել կազմակերպություններում հոգեբանների գործունեության 

զարգացման հնարավորությունները 

10. Կկարողանա կատարել հետազոտական աշխատանք կազմակերպչական հոգեբանության 

մոտեցումների շրջանակներում և կազմակերպության ներսում և այլ կազմակերպությունների 

համար 

11. Կկարողանա աշխատել տարբեր տեղական, միջազգային և արտասահմանյան 

կազմակերպություններում 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1․Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն 

ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական 

կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Ա4․Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

Բ4․Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու 

մասնագիտական լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։ 

Գ1․Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 ինտերակտիվ քննարկում 

 գործնական խաղերի իրականացում 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. Տեստային քննություն, ճիշտ/սխալ/բազմակի ընտրության հարցեր: 

Գնահատման չափանիշներ. նյութի տիրապետման աստիճան: 

2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. Տեստային քննություն, ճիշտ/սխալ/բազմակի ընտրության հարցեր: 

Գնահատման չափանիշներ. նյութի տիրապետման աստիճան: 

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 
պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Կազմակերպչական հոգեբանության առարկան և խնդիրները, հիմնական հասկացությունները: 

2. Կառավարման տեսության կայացումը և զարգացումը: 

3. Կազմակերպության ղեկավարման հոգեբանական խնդիրները: 

4. Կազմակերպությունը և նրա հիմնական խնդիրները: 

5. Արտասահմանյան կազմակերպչական սոցիալական հոգեբանություն /ամերիկյան դասական 

դպրոց, ամերիկյան սոցիալ-հոգեբանական դպրոց, ճապոնական դպրոց/: 

6. Լիդերություն և ղեկավարում: Լիդերության հիմնական տեսությունները: 

7. Կառավարչական գործունեության հիմնական գործառույթները: 

8. Կառավարման փիլիսոփայություն և ռազմավարություն: 

9. Մենեջմենթի ներկազմակերպչական ապահովում: 

10. Հաղորդակցումը կազմակերպության մեջ: 

11. Ղեկավարի գործունեության ընթացքում խմբային երևույթների կառավարման 

հոգեբանություն: 

12. Սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտ, էությունը: 

13. Կորպորատիվ մշակույթ: 

14. Անձնակազմի մոտիվացիան և խթանումը: 

15. Գենդերային միտումները կազմակերպությունում: 

16. Կոնֆլիկտները կազմակերպությունում: 

17. Հոգեբանի գործունեության սպեցիֆիկան կազմակերպությունում: 

18. Մարդկային ռեսուրսների կառավարում: 

19. Կորպորատիվ հոգեբանի հիմնական գործառույթների իրականացում: 

20. Որոշման կայացման հոգեբանություն: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Գործարարության հոգեբանական նախադրյալները, Երևան 2010 
2. Вересов Н.Н. Психология управления: Учеб. пособие. - М.; МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО 

«МОДЭК», 2001 

3. Власова Н.М. Руководство по управлению людьми: инструменты власти и влияния. - М.: ИНФРА- 

М, 2000. 

4. Занковский А.Н. Организационная психология: Учеб. пособие. - М.: Флинта: МПСИ, 2000. 

5. Steve M. Jex, Thomas W. Britt "Organizational Psychology: A Scientist-Practitioner Approach" 

Publisher: Wiley, 2008, 648 Pages 



117  

1. 1306/Բ12 2. Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն 3. 4 ECTS 

կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ. 5. 10 ժամ դաս.- 10 ժամ գործ. 

6. 7-րդ աշնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 Ծանոթացնել ուսանողներին արտակարգ իրավիճակների, դրանցում առաջացող 

հոգեֆիզիոլոգիական, սոցիալ-հոգեբանական տեղաշարժերի վերաբերյալ տեսական 

գիտելիքներին: 

 Ներկայացնել արտակարգ գործոն պարունակող մասնագիտություններում 

աշխատակիցների հոգեբանական տեղաշարժերի օրինաչափությունները, 

աշխատունակության պահպանման միջոցների կիրառման հնարավորությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ունենալ աշխատանքային գործունեության ընթացքում առաջացող արտակարգության և 

ռիսկայնության վերաբերյալ գիտելիք, աշխատանքային պայմանների և աշխատանքային 

վարքի մոդելների շուրջ պատկերացումներ, 

2. տիրապետել արտակարգ իրավիճակների հոգեբանական օրինաչափություններին, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. վերլուծել արտակարգ իրավիճակներում հոգեկան տեղաշարժերը, 

2. հետևել և հնարավորինս ճշգրիտ նկարագրել աշխատանքային գործունեության մեջ ծագող 

հոգեբանական ոչ ստանդարտ իրավիճակները, 

3. կիրառել հոգեկշտկողական ու հոգեվերականգնողական տեխնիկաներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. համագործակցել տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատել 

մասնագիտական միջավայրում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և 

ախտաբանական դրսևորումները: 

2. Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

3. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու 

այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

4. Բ4. Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու մասնագիտական 

լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։ 

5. Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, 

6. Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը, 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 
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դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 
2. քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ` ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. Գնահատման մեթոդ` 
ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, Գնահատման չափանիշները՝ նյութի 
ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 
ամբողջականություն: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Թեմա 1` Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները, 

միջոցները (Տեսական ու գործնական ընդհանուր հոգեբանական մոտեցումները արտակարգ և 

ճգնաժամային իրավիճակների բնագավառում, հասկացութային դաշտի ու երևույթների 

ժամանակակից խնդրահարույց հարցերի քննարկում և վերլուծություններ): 

Թեմա 2` Արտակարգ իրավիճակների ազդեցության հոգեֆիզիոլոգիական տեղաշարժերը (հոգեկան 

առողջություն, հոգեհիգիենա, սահմանային վիճակներ, աշխատանքային իրավիճակի 

փոփոխություն, աշխատանքային հարմարում, աշխատանքային վարքի մոդել,): 

Թեմա 3` ֆունկցիոնալ վիճակ և ֆունկցիոնալ հնարավորություն, աշխատունակություն 

(աշխատանքի հոգեբանություն, աշխատանքային մոտիվացիայի ձևավորում, հոգեբանական 

պատրաստություն աշխատանքային ոչ սովորական և փոփոխվող պայմաններին, աշխատանքային 

վարքի մոդելներ, էրգոնոմիկական հարցեր, հուսալիության ապահովում): 

Թեմա 4` Հոգեբանական պատրաստվածության տեսակները, կառուցվածքը (հոգեբանական 

կանխատեսում, մասնագիտական խմբերի և անձնակազմերի հոգեբանական ուսուցում և մարզում, 

համատեղ գործունեություն, սոցիալ-հոգեբանական էֆեկտներ, արտակարգ պայմաններում): 

Թեմա 5` Առաջին հոգեբանական օգնություն (նպատակը, խնդիրները, գործընթացի կազմակերպման 

սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները, հոգեբանական աջակցություն, հոգեբանի 

աշխատանքի բնույթը): 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Մկրտումյան Մ.Պ. Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության կանխարգելման և 

վերակագնողական հիմնախնդիրները, Եր., Զանգակ-97, 2008, 320 էջ: 

2. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях_/Ростов н/Д.: Феникс, 

2005,_315 с. 

3. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учебн. пособие_ 

М., Изд. Центр “Академия”, 2007, 

4. Антипов В.В.- Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям, М.2002г., 176с. 
5. Ромек В. Психологическая помощь в кризисных ситуациях, СПб. 2004г., 256с. 

 

 

1. 1306/Բ16 2. Գովազդի հոգեբանություն 3. 3 ECTS 

  կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ. 5. 15 ժամ դաս., 5 ժամ սեմինար  

6. 7-րդ աշնանային  կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 
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8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել գովազդի հոգեբանական ընկալման և ձևավորման վերաբերյալ առկա 
ժամանակակից տեսություններին և հետազոտություններին, 

 տրամադրել գիտելիքներ գովազդում կիրառվող հիմնական հոգեբանական մեխանիզմների 
մասին: 

 ծանոթացնել գովազդի վերլուծության և ուսումնասիրման հիմնական մեթոդներին: 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. սահմանել և մեկնաբանել գովազդի հիմնական տեսակային առանձնահատկությունները, 

2. ներկայացնել գովազդի հոգեբանության զարգացման ժամանակակից միտումները և 

ուսումնասիրվող հիմնախնդիրների շրջանակը, 

3. բացատրել գովազդի ընկալման հիմնական հոգեբանական օրինաչափությունները, 
4. ճանաչել և մեկնաբանել անձի հոգեկան գործընթացների դերակատարումը գովազդի 

ներգործության համատեքստում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. համեմատել և վերլուծել առարկայի հիմնական կատեգորիաները տարբեր հոգեբանական 

հայեցակարգերի դիտանկյունից, 

6. կազմել գովազդի ուսումնասիրման, վերլուծության և հետազոտման ծրագիր: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. կատարել նշված ոլորտում հետազոտություններ, ներկայացնել այն կազմելով բանավոր 

զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին 

առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց 

դերն ու նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

2. Բ1. Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները 

մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման 

համար: 

3. Գ1. Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, 

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, 

4. Գ5. Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու 

նոր տեղեկատվությունը, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք, 
3. պրակտիկ աշխատանքներ, 
4. քննարկում, 
5. բանավեճ, 
6. հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում, 
7. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են 
1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (գովազդի վերլուծություն, 

գովազդային կոնցեպտի ձևավորում), 

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը 
առաջադրված նկարագրիչներին: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Գովազդը որպես սոցիալ-հոգեբանական երեվույթ 

2. Գովազդի զարգացման պատմական փուլերը: 

3. Գովազդի ուսումնասիրման հոգեբանական մոտեցումները 

4. Գովազդի տեսակները և դրանց ընկալման տարբերությունները: 

5. Յուրահատուկ առևտրային առաջարկի գաղափարը 

6. Քաղաքական գովազդ 
7. Սոցիալական գովազդ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Ասրիյան Է. Քաղաքական իմիջի հոգեբանական հիմունքները, Երևան 2016, 232 էջ 

2. Кармин А.С., Психология рекламы., СПб.: Изд. ДНК, 2004. - 512с. 
3. Лебедев-Любимов А.Н., Психология рекламы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 384 с. 

 

1.1306/Բ11 2. Հոգեդիագնոստիկա 3. 4 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ. 5. 15 ժամ դաս., 5 ժամ  գործ. 

6. 8-րդ գարնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին հոգեդիագնոստիկա գիտակարգի կարևորագույն բաժինների՝ 

հոգեմետրիկայի և անձի հոգեճանաչման հիմնախնդիրների հետ 

 փոխանցել տեսական և կիրառական գիտելիքներ հոգեդիագնոստիկական մեթոդների և 

մեթոդիկաների ստեղծման, զարգացման և կիրառության, ինչպես նաև ժամանակակից 

թեստաբանության խնդիրների վերաբերյալ, 

 զարգացնել ուսանողների մտավոր կարողությունները հոգեդիագնոստիկական մեթոդների 

և մեթոդիկաների՝ որպես հետազոտական գործիքի, ընտրության և կիրառության 

ուղղությամբ, հիմնվելով գիտական հավաստման օրինաչափություններին, 

 զարգացնել ուսանողների մոտ հոգեդիագնոստի մասնագիտական գործունեության 

նախադրյալները գիտակցելու, հոգեդիագնոստիկական կարողությունները և 

հնարավորությունները ճանաչելու ունակությունը հոգեբանության տարբեր 

բնագավառներում։ 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. սահմանել հոգեդիագնոստիկայի հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանել դրանց կիրառական նշանակությունը 

հոգեբանության տարբեր բնագավառներում: 

2. ճանաչել անձի հոգեդիագնոստիայի հիմնախնդիրները, անհատական 

առանձնահատկությունները, դրանց ճանաչման և գնահատման ընթացակարգերը: 

3. հասկանալ հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների հավաքագրման, 

արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, հոգեմետրիկական և 

վիճակագրական չափանիշները: 

գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության օգնությամբ 

կատարել հիմնավորված եզրահանգումներ, ներկայացնել հետազոտական ամփոփիչ 

արդյունքներ գիտական հավաստման ճանափարհով։ 

5. ապահովել հոգեդիագնոստիկ տարբեր մեթոդների արդյունքների համադրումը գործնական 

աշխատանքում, գտնելու մասնագիտական լուծումներ։ 

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

6. ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, 

7. պահպանել դիագնոստիկ մասնագիտական էթիկայի նորմերը, պահանջները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

Ա3. Սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների հավաքագրման, 

արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, մատնանշելու դրանց 

կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և սահմանափակումները: 

Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1.Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ նշանակության, 

վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական (աշխատանքի կամ 

ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար: 

Բ2.Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության 

օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ2.կիրառելու ժամանակակից ՏՀՏ -ները գիտելիքի փոխանցման գործընթացը և մասնագիտական 

գործունեությունը արդյունավետ իրականացնելու և դյուրացնելու համար: 

Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր, 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունքներ, 
3. ինքնուրույն աշխատանքներ, քննարկումներ։ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթացի համար 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 
մեկնաբանություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական 
պատասխաններ: Ամբողջականություն և նյութի տիրպետման աստիճան: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
Բաժին 1. Հոգեդիագնոստիկայի զարգացման պատմությունը: Հոգեդիագնոստիկայի առարկան և 

խնդիրները: Հոգեդիագնոստիկական մեթոդիկաների հոգեմետրիկական հիմքերը և դրանց 

ներկայացվող պահանջները: 

Բաժին 2.Անձ հոգեդիագնոստիկա:Անձի հոտեազոտման պրոյեկտիվ մեթոդներ։ 

Ինքնագիտակցության հոգեդիագնոստիկա: Ընդունակությունների հոգեդիագնոստիկա: 

Հոգեդիագնոստի բարոյագիտական սկզբունքները։ Հոգեդիագնոստիկա արդյունքների 
ներկայացման խնդիրը, կոնֆիդենցիալությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկը: 

1. Հոգեդիագնոստիկա։ Ուսումնական ձեռնարկ / ԵՊՀ։ Կազմողներ՝ Ռ․Ստեփանյան, Ա․ Գալստյան․ 

- Եր․։ ԵՊՀ հրատ․, 2012 

2. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2006 

3. Психологическая диагностика: Уч. пособ / под.ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. –УРАО, 1997 
4. Романова Е.С. Психодиагностика: 2-е изд.-СПб,: Питер, 2008 

 

1. 1309/Բ05 2. Կոնֆլիկտի հոգեբանություն 
3․  4 ECTS 

կրեդիտ 

4. 5 ժամ / շաբաթ 5. 10 ժամ դաս,10 ժամ գործ․ 

6. 8-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 

 ուսանողներին հաղորդել հիմնարար գիտելիքներ կոնֆլիկտի հոգեբանության 

հիմնադրույթների մասին, 

 ծանոթացնել կոնֆլիկտների առաջացման և դրսևորման 

առանձնահատկություններին, հանգուցալուծման եղանակներին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. թվարկելու և տարբերակելու կոնֆլիկտի հիմնական ձևերը, պատճառները, 

ընթացքի օրինաչափությունները 

2. թվարկելու կոնֆլիկտի հետազոտման և կառավարման հիմնական 

մեթոդները 
3. ընտրելու և հիմնավորելու կոնֆլիկտի հետ աշխատանքի մեթոդիկաները 
4. մեկնաբանելու կոնֆլիկտի կառավարման մեթոդիկաների արդյունքները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. կիրառելու կոնֆլիկտի ախտորոշման, տարբերակման և կառավարման մեթոդները 
6. վերլուծելու հետազոտությամբ կամ ախտորոշմամբ ստացված արդյունքները և 

դրանց միջև առկա կապերը 

7. իրականացնելու կոնֆլիկտային իրավիճակների հոգեբանական 

ախտորոշում և կառավարում 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

8. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից 
9. պլանավորելու, մոդելավորելու և կատարելու հետազոտություններ 

10. ներկայացնելու հետազոտության արդյունքները 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․ Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

Բ3․ Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

Բ5․ Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը 

ստացած տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան։ 

Գ1. Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, 

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում։ 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն, 

 գործնական պարապմունք 

 գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 

12․   Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր. Գնահատման 
մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ 
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13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Կոնֆլիկտի հոգեբանության նշանակությունը, առարկան և մեթոդները: 

2. Կոնֆլիկտի նկարագրության հիմնական սկզբունքները, կոնֆլիկտի պատճառները, 

կառուցվածքը, դինամիկան, գործառույթները: 

3. Կոնֆլիկտի տարատեսակները: 

4. Միջանձնային կոնֆլիկտներ: 

5. Ներանձնային կոնֆլիկտներ։ 

6. Անձը կոնֆլիկտում 

7. Ներխմբային կոնֆլիկտներ։ 

8. Միջխմբային կոնֆլիկտներ։ 

9. Կոնֆլիկտի կառավարում և կարգավորում։ 

14․  Գրականության ցանկ 

1. Аллахвердова О. В. и др. Конфликтология — СПб.: Лань. 1999. 

2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. — М.: ЮНИТИ, 

1999. 

3. Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб.: Питер, 2004. 

4. Дмитриев А. В. Конфликтология. – М.: Гардарики. 2000. 

5. Уткин Э. А. Конфликтология. Теория и практика. — М.: «Тандем» ЭКМОС, 1998. 

 

1. 1309/Բ08 2. Բժշկական հոգեբանություն 3. 7 ECTS կրեդիտ 

4. 7.5  ժամ / շաբաթ 5. 20 ժամ  դաս, 10 ժամ գործ.  

6. 8-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է ՝ 
 հաղորդել ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ բժշկական հոգեբանության 

հիմնադրույթների մասին, 

 ծանոթացնել առանձին հոգեկան խանգարումների ծագումնաբանությանը, 

դրսևորման առանձնահատկություններին և բուժման եղանակներին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. թվարկելուկլինիկական հոգեախտորոշման հիմնական մեթոդները և մեթոդիկաները 
2. ընտրելու և հիմնավորելու կլինիկական տարբեր խանգարումների ախտորոշմանն 

ուղղված մեթոդիկաները 

3. մեկնաբանելու կլինիկական պրակտիկայում կիրառվող մեթոդիկաների 

արդյունքները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու կլինիկական-հոգեբանական մեթոդները և մեթոդիկաները 

ախտահոգեբանական հետազոտություններում 

5. վերլուծելու ստացված արդյունքները և դրանց միջև առկա կապերը 

6. իրականացնելու հոգեբանական ախտորոշում 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից 

8. մոդելավորելու և կատարելու կլինիկական- հոգեբանական հետազոտություններ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1․ Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ո ւհասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական 

նշանակությունը հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Ա6․Ճանաչելու հոգեկան խանգարումների յուրաքանչյուր տեսակի ախտանիշները և 

դասակարգման համակարգերը /DSM-IV-R, ICD-10/ 

Բ3․ Տարբերակելու և մեկնաբանելուհոգեբանական ախտաբանական երևույթները, մարդու 

կյանքի և գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

Գ2. Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, 

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 դասախոսություն,
 սեմինար պարապմունք
 գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում:

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 
մեկնաբանություն: 

 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 
մեկնաբանություն: 

 Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված 
հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, 
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վերլուծական պատասխաններ: 

 

13.  Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Բժշկական հոգեբանության պատմությունը, առարկան, խնդիրները և բաժինները: 

2. Հասկացություն նորմայի և ախտաբանության մասին: Սիմպտոմ, սինդրոմ, 

նոզոլոգիահասկացությունները: Հոգեկան առողջության չափանիշներն՝ ըստ ՀԱԿ-ի: 

3. Հոգեկան գործընթացների խանգարումներ՝ զգայություն, ընկալում, հիշողություն, 

մտածողություն: Գիտակցության խանգարումներ: 

4. Նևրոտիկ խանգարումներ 

5. Դեպրեսիվ և բիպոլյար խանգարում։ 

6. Տագնապային խանգարումների բնութագիրը և տեսակները։ 

7. Հասկացություն հոգեսոմատիկայի մասին. «Չիկագյան յոթնյակ» 

8. Շիզոֆրենիա։ 

9. Ալկոհոլիզմ, թմրամոլություն։ Ծերունական փսիխոզներ։ 

10. Էպիլեպսիա 

 

14.  Հիմնական գրականության ցանկ 

 
1. Перре М., Бауман У., Клиническая психология, Питер, 2006 

2. Ìåíäåëåâè÷ Â.Ä., Êëèíè÷åñêàÿ è ìåäèöèíñêàÿ ïñèçîëîãèÿ, Ì,. 2002 

3. Îñíîâû êëèíè÷åñêîé è êîíñóëüòàòèâíîé ïñèõîëîãèè, Äæ․Òîä, À․Áîãàðä, , Ýêñìî-Ïðåññ, 2001 

4. Êàðâàñàðñêèé Á.Ä., Ìåäèöèíñêàÿ ïñèõîëîãèÿ, Ë., 1982 

5. Ëàêîñèíà Í.Ä., Óøàêîâ Ã.Ê., Ìåäèöèíñêàÿ ïñèõîëîãèÿ, Ì., 1984 

 

1․ 
1309/Բ09 

2. Իրավաբանական հոգեբանություն և փորձաքննություն 
3. 4 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ սեմինար  

6. 8-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 
7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է` 
 ծանոթացնել դատահոգեբանական փորձաքննությունների նշանակման և անցկացման 

սկզբունքներին ու գործիքներին 

 տեղեկացնել դատահոգեբանական փորձաքննությունների տեսակներին և դրանց 

առանձնահատկություններին 

 ծանոթացնել իավաբանության ոլորտի գործունեության տեսակների 

առանձնահատկություններին և դրանց առավել արդյունավետ իրականացման համար 

անհրաժեշտ հոգեբանական պատրաստվածության խնդիրներին 

 ներկայացնել հանցագործության և հանցագործ անձի ձևավորման սոցիալ-հոգեբանական 

հիմնական առանձնահատկություններին 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. թվարկելու և բացատրելու դատահոգեբանական փորձաքննությունների տեսակները, 
2. ներկայացնելու և քննարկելուտարբեր տեսակի դատահոգեբանական փորձաքննությունների 

անցկացման առանձնահատկություններն ու անցկացման յուրահատկությունները, 

3. քննարկելուիրավաբանական ոլորտի տարբեր գործունեության տեսակների՝ քննչական, 

դատական, փաստաբանական, քրեակատարողական, արդյունավետ իրականացման համար 

անհրաժեշտ սոցիալ-հոգեբանական պատրաստվածության կիրառական խնդիրները 

4. ներկայացնելու հանցագործության և հանցագործ անձի հոգեբանական նախադրյալները և 

սոցիալականացման խեղաթյուրումները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. տարբերակել դատահոգեբանական փորձաքննություններն ըստ գործերի և ընտրել 

գործիքակազմ դրանց իրականացման համար, 

6. վերլուծել դատահոգեբանական փորձաքննությունների եզրակացությունների որակը և 

տալ դրանց մասնագիտական գնահատական, 

7. ձևակերպելու իրավաբանական ոլորտի տարբեր գործունեությամբ զբաղվող անձանց 

սոցիալ-հոգեբանական պատրաստվածության խնդիրները և ցույց տալ դրանց լուծման 

ուղիները 

8. վերլուծել հանցագործ անձի սոցիալ-հոգեբանական դեգրադացման պատճառները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

9. պատրաստելու վերլուծություն և վարել գիտա-կիրառական քննարկում: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և 

ախտաբանական դրսևորումները: 

Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանցդ երն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

Բ2. Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության 

օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

Գ3. Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն 
2. սեմինար պարապմունք, ներառյալ, գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր 

զեկուցում 
3. մասնագիտականքննարկումներ հրավիրյալ փորձագետների հետ 

4. բանավեճ Պոպերյան սկզբունքով 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. ըստ եզրափակիչ քննության՝ 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ.Բազմակի պատասխաներով թեստ: 

Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում,նյութի տիրպետման աստիճան 

3. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ.բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական և 

տրամաբանական պատասխաններ՝ կոնկրետ օրինակների և դեպքերի հետ կապված: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ 3 հիմնական բաժիններից. 

 Դատահոգեբանական փորձաքնությունների առանձնահատկությունները, նշանակման 

հիմքերը, օրենսդրական կարգավորումները և դրանց տեսակները։ 

 Իրավաբանական գործունեություն իրականացնելու համար սոցիալ-հոգեբանական 

պատրաստվածություն, քննչական, դատական, փաստաբանական, քրեակատարողական 

միջնորդություն (մեդիացիա): 

 Հանցագործության և հանցագործ անձի ծագման և ձևավորման հարցերը,անձի 

սոցիալիզացիայի վրա ազդող ինստիտուտները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Աղուզումցյան Ռ. Գասպարյան Ա. Մելքոնյան Վ. «Իրավաբանական հոգեբանություն՚», 

Երևան, 2002 

2. Է. Գրին, Ս. Արզումանյան, «Իրավաբանական հոգեբանություն», Երևան 2003 

3. Է. Գրին, «Հոգեբանությունը իրավապահ գործունեությունում», Երևան, Զանգակ-97, 2007թ. 

4. Ստամբուլյան արձանագրություններ 

5. Мамайчук И. И. – Экспертиза личности в судебно-следственной практике, 2002СПб, Речь 

 

1. 1309/Բ04 2. Ներազդման հոգեբանություն 3. 2 ECTS կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 5 ժամ Դաս., 5 ժամ գործ․ 

6. 9-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին «ներազդում» հասկացության հետ, 

 բացահայտել ներազդման ձևավորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. հասկանալու ներազդման հիմնական հասկացությունները, ներքին կառուցվածքը 

2. ընտրելու և հիմնավորելու ներազդման հոգեբանական հիմքերը 

3. մեկնաբանելու ներազդման ընթացքում առաջացած խնդիրները 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու սոցիալական ներգործության տեխնիկաները պրակտիկայում 

5. վերլուծելու ներազդման տարբեր տեսակների միջև առկա կապերը 

6. իրականացնելու ներգործությունը մոդելավորող և բացատրող փորձեր 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը 

հասարակական վարքի ներքո: 

Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի, խմբի և հասարակության կյանքում: 

Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առաջացող հոգեբանական խնդիրները և սխալները: 

Գ3. Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություն 

 ինտերակտիվ քննարկում 
 գործնական խաղերի իրականացում 

 
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ.ռեֆերատի պատրաստում և բանավոր ներկայացում: 

Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, ռեֆերատում արտացոլված նյութի 
ամբողջականություն, նյութի տիրապետման աստիճան և ներկայացման որակ: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հոգեբանական ներազդման էությունը, սահմանումը: Ներազդման հասկացման երեք 

հիմնական պարադիգմաները: 

2. Հասկացություն ներազդման մասին. «ներազդում», և «ազդեցություն» 

հասկացությունների վերլուծություն 

3. «Ներազդում» և «հակազդում» հասկացությունների վերլուծություն 

4. Հոգեբանական ներազդում և մանիպուլյացիա.բարոյական կողմեր 

5. Հոգեբանական ներազդման տեսակները-Քաղաքակիրթ և ոչ քաղաքակիրթ 

6. Միջանձնային և սոցիալական ներազդում 

7. Ներշնչում, հոգեբանական վարակ, խնդրանք, նմանակում 

8. ԶԼՄ-ների ազդեցություն Ներազդման ուղիները` ԶԼՄ-ների մասնակցությամբ 

9. Հոգեբանական ներազդման հիմքեր. Դիրքորոշումներ, վարք, 

կոգնիցիադիրքորոշումների համակարգ 

10. Ճանաչողական գործընթացները սոցիալական ներազդման դաշտում/ 

ուշադրություն, ընկալում, համեմատություն, վերլուծություն, ֆիլտրացիա, 

ընդունում, / 

11. Հոգեբանական պաշտպանություն ներազդումից- ներազդման գիտակցում և 

ենթագիտակցական ազդակների հասկացում 

12. Հարձակում, ստիպում, անտեսում/արհամարհում/ 

13. Հոգեկան և ֆիզիկական առողջության սոցիալ-հոգեբանական դրդապատճառները 

14. Բնապահպանության խնդիրները հոգեբանական ներազդման դաշտում 

15. Առողջ կենսակերպի պրոպագանդա որպես մասայական ներազդման ձև 

16. Ստի հոգեբանական մեխանիզմները 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2001. - 448 с. 

2. Крысько В.Г. Социальная психология. Москва, изд-во «Владос-Пресс» 2002. 

3. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. Издательство: Речь, 2004 256с. 

4. Чалдини Р. Психология влияния, М.,2003 

5. Шеинов В.П. Психологическое влияние, М.,изд-во Харвест, 2007. 

 

1. 1309/Բ11 2. Ինքնակարգավորման հիմունքներ 3. 5 ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 9-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ինքնակարգավորման և ինքնակառավարման գործընթացների ուսումնասիրում, 

 Հոգեբանական սթրեսի դրսևորման մեխանիզմներիուսումնասիրում, 

 Սթրեսի կառավարման վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերում, 

 Հոգեբանական կայունության բարձրացման միջոցների և մեթոդներիտիրապետում: 
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9․Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետելու ինքնակարգավորման տեսական մոտեցումներին, 

 յուրացնելու ինքնակարգավորման և ինքնակառավարման տարբեր հոգեբանական 

ուղղությունները, 

 ձեռք բերելու սթրեսային ևլարված իրավիճակներում ինքնակարգավորման գիտելիքներ և 

հմտություններ, 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 տիրապետելուլարվածությունը թուլացնելու մեթոդներին, 

 տիրապետելու հոգեֆիզիոլոգիական ռեակտիվության բարձրացման տեխնիկաներին, 

 տիրապետելու շնչառական, մկաների թուլացման և կենտրոնացման հմտություններին, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 ձեռք բերելու ինքնակարգավորմանըվերաբերող հիմքային պատկերացումներ, 

 տիրապետելու բացասական և անհանգստացնող հոգեվիճակների կառավարման գիտելիքներ 

 յուրացնելու սթրեսակայունության բարձացման միջոցները, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա1.Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, մոտեցումներն 

ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը հասարակական 

կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Ա2.Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և 

ախտաբանական դրսևորումները: 

Բ1․Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ նշանակության, 

վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական (աշխատանքի կամ 

ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար: 

Գ1․համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 
մասնագիտական միջավայրում։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Պրեզենտացիաներ 

3. Քննարկումներ 

4. Լաբորատոր աշխատանք 

 
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ 
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13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

1. Ինքնակարագավորման , ինքնակառավարման, ինքնաճանաչման,ինքնավերահսկման 

հասկացությունների և գործընթացների հոգեբանական բնութագրությունը, 

2. Ինքնակարգավորման տեսական մոտեցումները և դրույթները, 

3. Ինքնակարգավորման մեթոդները , միջոցները և տեխնիկաները, 

4. Ինքնակարգավորման մեխանիզմները և մակարդակները, 
5. Մարմնական կողմնորոշում ունեցող հոգետեխնիկաները: 

14․ Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

1. Гладкова С. Аутотренинг. Антистрессовые методики. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 315с. 

2. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. – Спб: Питер, 2002. – 240 с. 

3. Гринберг Дж. Управление стрессом. – Спб: Питер, 2004.- 496 с. 

4. Вильямс К. Тренинг по управлению стрессом. – М.: ЭКСМО, 2002. – 272 с. 

5. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса. – Спб: 
Изд. Дом «Сентябрь», 2001. – 260 с. 

 

1. 1308/Բ07 2. Հոգեբանական խորհրդատվություն և պրակտիկում 3. 4 ECTS 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ. 5. 10 ժամ դաս.10 ժամ գործ. 

6. 9-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին հոգեբանական խորհրդատվական աշխատանքի 

առանձնահատկություններին, 

 տրամադրել գիտելիքներ կյանքի տարբեր ոլորտներում հոգեբանական խորհրդատվության 
յուրահատկությունների վերաբերյալ, 

 ծանոթացնել հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպման և իրականացման 

առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

10. սահմանել և մեկնաբանել հոգեբանական խորհրդատվությունը որպես կիրառական 

ուղղություն, 

11. բացատրել հոգեբանական խորհրդատվության նպատակները, 

12. ներկայացնել տարբեր ոլորտներում հոգեբանական խորհրդատվության էական 

նմանություններն ու տարբերությունները, 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. տարբերակել հոգեբանական խորհրդատվության ենթակա խնդիրները և դժվարությունները, 

5. տարանջատել և վերլուծել այցելուի հայցի տեսակները և կարիքները, 

6. վերլուծել տարբեր բնագավառներում հոգեբանական խորհրդատվություն իրականացնող 

անձի արդյունավետ մասնագիտական և անձնային բնութագրիչները, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. աշխատել թիմում հարակից մասնագետների հետ, 
8. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

Ա5. Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական 

սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման 

անհրաժեշտությունը: 

Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու 

այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

Բ4.Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու 

մասնագիտական լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։ 

Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. գործնական պարապմունք (խմբային քննարկումներ, դերային խաղեր, վարժանքներ: 

 
12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության 

աստիճանը, պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ 
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     13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.  

ԲԱԺԻՆ I. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Առարկայի շրջանակներում քննարկվող առաջին բաժինը նվիրված է հոգեբանական 

խորհրդատվության առանձնահատկություններին, նպատակներին և խնդիրներին։ Վերլուծվում և 

քննարկվում է հոգեբանական խորհրդատվություն, կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա 

հասկացությունների նմանությունն ու տարբերությունը։ Դիտարկվում են խորհրդատուին 

անհրաժեշտ մասնագտիտական և անձնային կողմերը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում 

հոգեբանական խորհրդատվության էթիկական սկզբունքներին, դրանց նպատակին, 

կիրառելիության և այն դժվարություններին, որոնց լուծմանը ուղղված են էթիկական սկզբունքները։  

ԲԱԺԻՆ II. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Սույն բաժինը նվիրված է հոգեբանական խորհրդատվության կազմակերպման և 

իրականացման հարցերին։ Քննարկվում են առաջին հանդիպման առանձնահատկությունները և 

նպատակները, հայցի ձևակերպման, կոնտակտի հաստատման, պայմանագրի կնքման, 

թերապևտիկ արդյունավետ մթնոլորտի ստեղծման հմտությունները և էական 

առանձնահատկությունները։ Ուսանողները դերային խաղերի և վարժանքների օգնությամբ 

մարզում են որոշ հմտություններ։ 

ԲԱԺԻՆ III. ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԱՐԲԵՐ ԲՆԱԳԱՎԱՌՆԵՐՈՒՄ 

Բաժնում ներկայացվում են կյանքի և գործունեության տարբեր բնագավառներում 

հոգեբանկանան խորհրդատվության առանձնահատկությունները, էական տարբերություններն ու 

նմանությունները, քննարկվում են նպատակները և իրականացման ձևերը։ Առանձնահատուկ 

ուշադրություն է դարձվում հեռահար խորհրդատվության հմտություններին, ինչպես նաև 
կարճատև խորհրդատվության կազմակերպման ձևերին։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Гусакова М.П. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Эксмо, 2010. 

2. Линде Н.Д. Психологическое консультирование. – М., 2009. 

3. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования. – СПб, 2000. 

4. Corey G., Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. 2001. 

5. Mcleod J, Mcleod J, Counselling Skills. A practical guide for counsellors and helping professionals, 

Open University Press, NY, 2011. 

 

1. 1306/Բ14 2. Հոգեգենետիկայի հիմունքներ 3.3ECTS կրեդիտ 

4. 5 ժամ/ շաբ. 5.10 ժամ  դաս., 10 ժամ սեմինար 

6. 9-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին հոգեբանության հիմնարար բնագիտական բնագավառներից 
մեկի՝ վարքի գենետիկայի հետ, 

 փոխանցել գիտելիքներ անհատական տարբերությունների առաջացման պատճառների՝ 
գենոտիպ-միջավայր փոխհարաբերությունների դերի, ինչպես նաև վարքի խանգարումների 
ժառանգական նախադրյալների վերաբերյալ, 

 ծանոթացնել հոգեգենետիկայի մեթոդաբանությանը, որը հնարավորություն կտա 
հոգեգենետիկական հետազոտությունների արդյունքները մեկնաբանել, սկսած անձի 
հոգեֆիզիոլոգիական մակարդակից մինչև անձնային առանձնահատկություններ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. սահմանել  և  մեկնաբանել մարդու հոգեկանում կատարվող բարդ գործընթացների 

բնածին, ժառանգական, ձեռքբերովի հոգեգենետիկական դրսևորումները 

2. ներկայացնել և քննարկել հոգեգենետիկայի ժամանակակից մեթոդները, սերունդներում 

ժառանգական հատկանիշների փոխանցման հիմնական կանոնները 

3. թվարկել և բացատրել հոգեգենետիկայի ժամանակակից դրույթները, որպես 

դիֆերենցիալ հոգեբանության միջանկյալ օղակ 

4. քննարկել ժառանգականության և միջավայրի փոխհարաբերության կարևորությունը 

անձի անհատական տարբերությունները մեկնաբանելիս: 

գործնական մասնագիտական կարողություններ 

5. վերլուծել ժառանգական և միջավայրի գործոնների ազդեցությունը մարդու վարքում, 

6. տարանջատել  վարքային խանգառումների բնածին դրսևորումներ, պայմանավորված 

աուտոսոմներով և սեռական քրոմոսոմներով 

7. ձևակերպել հետագա ուսումնասիրությունների համար անձի գենոգրամի կառուցման 

սկզբունքը: 

ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

8. պատրաստել բանավոր զեկուցում և միջմասնագիտական քննարկումներ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները: 

2. Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին 

առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց 

դերն ու նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

3. Բ1.Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները 

մասնագիտական (աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման 

համար: 

4. Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, 

աշխատելու մասնագիտական միջավայրում, 

․11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 
դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 
2. սեմինար պարապմունք, 

3. Քննարկում: 

12․ Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ 
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

Բաժին1. Ընդհանուր ակնարկ հոգեգենետիկայի արդի խնդիրների մասին: Հոգեգենետիկան 
որպես դիֆերենցիալ հոգեբանության բնագավառ: Աուտոսոմային սինդրոմներ/համախտանիշներ/։ 
Սեռական քրոմոսոմների համախտանիշներ։ Քրոմոսոմային վերակառուցումներ: 

Բաժին2. Հոգեգենետիկայի հիմնական մեթոդները: ժառանգականություն և միջավայր: 
Ընկալման գենետիկական վերահսկումը: Սենսորային ընդունակությունների հոգեգենետիկա: 
Սեռային և գենդերային տարբերությունները։ Կոնկորդանտություն: Պոպուլյացիայի կառուցվածքը և 
գենետիկական գործընթացները: Ինտելեկտուալ տարբերությունների գենետիկական հիմքը: 
Անձնային առանձնահատկությունների գենետիկա: Հակասոցիալական վարք։ Ագրեսիվության 
գենետիկական հիմքերը։ Քիմիական կախվածություն: Անոմալ վարքի գենետիկական հիմքը: 
Օնտոգենեզում հոգեկան խանգարումների գենետիկական հիմքը: Ինքնավերհսկման խանգարում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Александрова А. А. Психогенетика: Учебное пособие.-СПб.:Питер, 2007. 

2. Атраментова Л. А ., Филипцова О. В. Введение в психогенетику Учебное пособие. М.: Флинта. 2009, 

3. Психогенетика: учеб. пособие для студентов высш.мед.учеб.заведений / А. С. Лучинин–М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. 

 

1. 1309/Բ14 2. Անձնային խանգարումների հոգեբանություն 3. 
կրեդիտ 

4. 5 ժամ/շաբ 5. 15 ժամ դաս., 5 ժամ գործ. 

6. 9-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 տրամադրելու գիտելիքներ անձնային խանգարումների ծագման և զարգացման 
առանձնահատկությունների և ախտորոշման մասին, 

 ծանոթացնելու անձնային խանգարումների դասակարգմանը, դրանց տեսակների 
առանձնահատկություններին, օրինաչափություններին և հոգեբանական 
մեխանիզմներին, 

 ծանոթացնելու անձնային խանգարումների գլխավոր տեսություններին և բուժման 
 ժամանակակից մոտեցումներին: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. տարբերակելու անձնային խանգարումները այլ հոգեախտաբանական 

ախտորոշումներից, 

2. տարբերակելու անձնային խանգարումների դասակարգումները՝ ICD-10 և DSM-V, 

3. վերլուծելու անձնային խանգարումների ծագման և զարգացման հոգեվերլուծական և 

կոգնիտիվ-վարքաբանական տեսությունները, 

4. տարբերակելու անձնային խանգարումների թերապևտիկ ոճերի 

յուրահատկությունները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
1. թվարկելու և մեկնաբանելու անձնային խանգարումների տիպերը, 

2. վերլուծելու և համեմատելու տարբեր դասակարգիչների յուրահատկությունները՝ 

անձնային խանգարումների մասով, 

3. տարբերակելու տարբեր անձնային խանգարումների հետ հոգեթերապևտիկ 

աշխատանքի ձևերը։ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
1. իրականացնելու վերլուծական աշխատանք։ 

10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

5. Ա2.Գիտակցելուհոգեբանականհիմնախնդիրները՝մարդուհոգեկանզարգացմանօրինաչափո 

ւթյունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և 

ախտաբանական դրսևորումները: 

6. Ա6․Ճանաչելու հոգեկան խանգարումների յուրաքանչյուր տեսակի ախտանիշները և 

դասակարգման համակարգերը /DSM-IV-R, ICD-10/ 

7. Բ4. Համադրելու հոգեբանականաշխատանքիտարբերմոտեցումները, գտնելու 

մասնագիտական լուծումներևցուցաբերելուստեղծագործականմոտեցում։ 

8. Գ3. քննադատորենվերլուծելուևեզրահանգումներկատարելու տեսությունների, 
ուսումնասիրություններիևկիրառականհիմնախնդիրներիվերաբերյալ: 

11․Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. դեպքերի քննարկում, 
3. սեմինար պարապմունք, 
4. բանավեճ: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Անձնային խանգարումներ, հիմնական հասկացությունները և սահմանումները, 

անձնային խանգարումների ընդհանուր բնութագիրը և ախտորոշումը։ 

Բաժին 2. Անձնային խանգարումների տեսությունները՝ հոգեդինամիկ և կոգնիտիվ 

ուղղությունները։ 

Բաժին 3. Անձնային խանգարումների տիպերն՝ ըստ ախտորոշիչ համակարգերի, առանձին 

անձնային խանգարումների բնորոշումները և դիֆֆերենցիալ ախտորոշումը: 

Բաժին 4. Անձնային խանգարումների հոգեթերապիայի առանձնահատկությունները 

հոգեդինամիկ և կոգնիտիվ-վարքաբանական մոդելներում։ 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Кернберг О. Тяжелые личностные расстройства. Стратегии психотерапии. М.: Независимая 

фирма "Класс", 2001 

2. Когнитивная психотерапия расстройств личности / Под ред. А.Бека и А.Фримена. СПб.: 

Питер, 2002. 

3. Личко А. Е.Психопатии и акцентуации характера у подростков / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, 

В. Я. Романова — СПб.: Речь, 2009. 

4. Personality Disorders by Mario Maj (Editor) February 2005. 

5. Personality Disorders in Modern Life, 2nd Editionby Theodore Millon, Carrie M. Millon, Sarah 

Meagher, Seth Grossman, Rowena Ramnath August 2004. 

 

1. 1309/Բ13 2. Հոգեսոմատիկայի հիմունքներ 
3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս. 

6. 9-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներինտրամադրելհիմնարարգիտելիքներ հոգեսոմատիկայի հիմնադրույթների 

վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Նկարագրելու հոգեսոմատիկայի տեսությունները գիտականհիմքերը, հիմնադրույթնեը և 

մեթոդները 

2. Լուսաբանելուհոգեսոմատիկայի հակազդումների ընդհանուր հիմնախնդիրները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. Կարողանալու կողմնորոշվել հոգետրավմայի հոգեսոմատիկհակազդումների 

յուրահատկությունների մեջ 

4. Կիրառելուհոգեսոմատիկհոգեթերապիայի տեխնիկաները 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
5. Կիրառելու հոգեսոմատիկայի գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանք 

իրականացնելիս: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%2C_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%2C_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%2C_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%2C_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)&amp;action=edit&amp;redlink=1
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա6․Ճանաչելու հոգեկան խանգարումների յուրաքանչյուր տեսակի ախտանիշները և 

դասակարգման համակարգերը /DSM-IV-R, ICD-10/ 

Բ2․Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական վերլուծության 

օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

Բ4․Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու 

մասնագիտական լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։ 

Գ5․Ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 
տեղեկատվությունը, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

2. գործնականպարապմունք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներնեն. 

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր. Գնահատման մեթոդները՝ 
բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի, 

Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, 

պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը։ 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Փսիխոզներիհոգեդինամիկան, Ես-իարքաիկհիվանդությունները 

2. Ճնշում, Վրեժի զգացում 

3. Կախվածություն, նախանձ 

4. Լարվածություն, դժգոհություն 

5. Ատելություն, անհանդուրժողականություն 

6. Անվստահություն, անբավարարվաություն,միայնակություն,դատարկություն 

7. Ջղաձգվածություն, պահանջկոտություն 

8. Հիասթափություն,խանդ,կասկածամտություն 

9. Վախ, սթրես, կիրք 

10. Հոգնածություն, սառնություն, թերարժեքություն: 

 

14. Հիմնական գրականութան ցանկ. 

1. Боттом Н.Г., Галатти Р.Р. — Экономическая разведка и контрразведка: практическое 

пособие. — Брязгунов И.П. и др.ПСИХОСОМАТИКА У ДЕТЕЙ 

2. Виторская H. М. Причины болезней и истоки здоровьяАмрита-Русь; Москва 

3. Бройтигам, В. Психосоматическая медицина Медицина, 1999 

4. Гарбузов, В. И. Концепция инстинктов и психосоматическая патологияСПб1999. 

5. Александер, Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое 

применение. — М., 2016г. 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ 

Կամընտրական դասընթացներ 
 

 

1. 1306/Բ15 2. Առողջության հոգեբանություն 3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 15 ժամ դաս., 5 ժամ սեմինար 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 
 ծանոթացնել ուսանողներին առողջության հոգեբանության տեսակիրառական նյութերին. 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. նկարագրել հոգեկան առողջության անհատական և տիպաբանական տեսակետները, 

2. ներկայացնել առողջությունն իբրև համակարգային հասկացություն: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. վարել առողջ կենսակերպ, ապահովել մասնագիտական առողջության հոգեբանական 

խնդիրները: 

4. ձևավորել հոգեկան առողջոության հետազոտության իրականացման ճշգրիտ 

մեթոդաբանություն և առաջադրելու գիտական աշխատանք կատարելու հստակ 

կողմնորոշիչներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
5. ինքնուրույն վերլուծել տեղեկատվության տարաբնույթ աղբյուրները և ձևավորել 
գիտականության չափանիշներին բավարարող գրավոր աշխատանքներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա1. Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը 

հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում 

2. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ 

և ախտաբանական դրսևորումները: 

3. Բ2. Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ, 
2. պասիվ ունկնդրում, 
3. հետազոտական սարքավորումներով չափումներ: 

13. 12. Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշներն են. Եզրափակիչ 

գնահատմամբ դասընթաց 

1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
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Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Առողջության հոգեբանությունն իբրև գիտական համեմատաբար նոր ուղղություն, 

բնորոշումն ու հետազոտական խնդիրները: 

2. Առողջությունը որպես համակարգային հասկացություն. ֆիզիկական, հոգեկան և 

սոցիալական առողջություն: 

3. Անձի ներդաշնակությունն ու հոգեբանական կայունությունը: 

4. Հոգեկան առողջության անհատական և տիպաբանական տեսակետները: 

5. Մարդու կյանքի ուղին և նրա առողջությունը: 
6. Հոգևոր առողջություն և մշակույթ: Առողջություն և կենսակերպ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. «Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանություն» դասըն- թացի ուսումնական ծրագիր: 

Ուսումնամեթոդական ուղե- ցույց / Կազմ.՝ Ս. Վ. Հովհաննիսյան. - Եր.: Հեղ. հրատ., 2016. - 52 

էջ։ 

2. Брэгг П. Здоровье и долголетие. - М., 1996. 

3. Фролькис В. В. Старение и увеличение продолжительности жизни. - Л., 1988. 

4. Никифоров Г. С. Психология здоровья: Учеб. пособие. - СПб., 2002. 

5. Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г. С. Никифорова. - СПб.: Питер, 2006. - 607 
с. 

 

1. 1308/Բ09 2. Սեռային վարքի հոգեբանություն 3. 3 ECTS 
կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 15 ժամ դաս., 5ժամ սեմինար 

6. 6-րդ՝ գարնանային կիսամյակը 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ձևավորել գիտելիքներ կենսաբանական և հոգեբանական սեռային տարբերությունների, 

հոգեսեռական զարգացման անտենատալ և պոստնատալ փուլերի, սեռային 

նույնականության և ինքնագիտակցության զարգացման օրինաչափությունների 

վերաբերյալ, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հոգեսեռական զարգացման տեսություններին, կնոջ և 
տղամարդու սեռականության զարգացման և դրսևորման առանձնահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. տարբերակել կենսաբանական, հոգեբանական և մշակութային սեռային 
տարբերությունները: 

2. նկարագրել հոգեսեռական զարգացման փուլերը և դրանց բնորոշ 
առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. տարբերակել երեխայի օրինաչափ սեռական դրսևորումները ախտաբանական 
դրսևորումներից, 

4. իրականացնել լուսավորչական աշխատանք ծնողների հետ երեխաների սեռական 
զարգացման և սեռական դաստիարակության հարցերի շուրջ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

5. ստեղծագործաբար կիրառել յուրացրած գիտելիքը և հմտությունները: 
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10․Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա2. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի 

նորմալ և ախտաբանական դրսևորումները: 

2. Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին 

առնչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց 

դերն ու նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում 

3. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

4. Գ5. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ 

2. Ինտերակտիվ մեթոդներ, քննարկում 

3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և վերլուծություն 

4. Ինքնուրույն արտալսարանային անհատական աշխատանքներ (էսսեների պատրաստում, 

թեմայի շուրջ ուսումնասիրությունների իրականացում և դրանց արդյունքների 

ներկայացում) 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն 

են. Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

4-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 
մեկնաբանություն: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Սեռային տարբերակում: Սեռային տարբերակման տեսություններ: 

2. Սեռային տարբերություններ: 

3. Հոգեսեռական զարգացման փուլեր: Սեռական հասունացում: 

4. Սեռական հարաբերությունների հոգեբանություն: 
5. Սեռական դաստիարակություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Հարությունյան Ս.ֆ. Մարդու հոգեսեռական զարգացման հիմունքները.-Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2004 

2. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. -- СПб. : Питер, 2006 

3. Ильин Е.П. Пол и гендер. -СПб, Питер, 2010 

4. Кон И.С. Сексология. -М. Академия. 2004 
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1. 1308/Բ08 2. Մանկան հոգեախտորոշում 3. 3 ECTS 
կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/ շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ սեմինար 

6. 7-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 ծանոթացնել ուսանողներին երեխայի հոգեախտորոշման նապտականերին և 

կիրառեիության ոլորտներին 

 տրամադրել գիտելիքներ առանձին հոգեկան գործընթացների գնահատման վերաբերյալ 

 ծանոթացնել մանկան հոգեախտորոշման կազմակերպման գործընթացին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. սահմանել և մեկնաբանել մանկության տարբեր փուլերի հոգեախտորոշման հիմնական 

մոտեցումները 

2. բացատրել երեխայի հոգեկան զարգացման տարբեր բնագավառներին ուղղված 

հոգեախտորոշման անհրաժեշտությունը 

3. ներկայացնել երեխայի հոգեախտորոշման կազմակերպման արդյունավետ մոտեցումները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. տարբերակել մանկության շրջանում կիրառվող քանակական և որակական 

հոգեախտորոշիչ մեթոդների նպատակները և կիրառման ոլորտները 

5. տարանջատել և վերլուծել տարիքային տարբեր փուլերի հոգեախտորոշիչ մեթոդները 

6. կիրառել երեխաների հոգեախտորոշման տարբեր մեթոդներ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

7. կիրառել մանկության շրջանի վերաբերյալ գիտելիքները և կարողությունները 

երեխաների հոգեկան զարգացման գնահատման գործընթացում 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3. Սահմանելու հոգեբանական հետազոտության կազմակերպման, տվյալների 

հավաքագրման, արդյունքների վերլուծության և մեկնաբանման հիմնական մեթոդները, 

մատնանշելու դրանց կիրառման ուղիները, հնարավորությունները և 

սահմանափակումները: 

Ա4․ Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում 

Բ1. Կիրառելու հոգեբանական հետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ 

նշանակության, վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական 

(աշխատանքի կամ ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար: 

Բ2. Գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ մեթոդներ, մասնագիտական 

վերլուծության օգնությամբ կատարելու հիմնավորված եզրահանգումներ։ 

Գ3. Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Քննարկում 
3. Գործնական առաջադրանքներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝ 

1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն 

2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (գործնական առաջադրանքի 

իրականացում վերլուծություն), 

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը 
առաջադրված նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայություն 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ԲԱԺԻՆ I. ՄԱՆԿԱՆ ՀՈԳԵԱՇԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ և ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Առարկայի շրջանակներում քննարկվող առաջին բաժինը նվիրված է մանկության շրջանում 

հոգեախտորոշման գործընթացի կազմակերրպմանն ու անհրաժեշտության վերլուծությանը։ 

Ուսանողները կծանոթանան հոգեախտորոշման խնդիրներին և նպատակներին, աշխատանքի 

պլանավորմանը և կազմակերպմանը։ Առանձին քննարկվելու է հոգեախտորոծման ընթացքում 

էթիկական սկզբունքների պահպանման հարցը և դրա անհրաժեշտությունը։ Անդրադարձ 

կկատարվի հոգեբանական այն բնագավառներին, որոնցում առկա է մանկան հոգեախտորոշումը, 

կքննարվեն դրանց նմանություններն ու տարբերությունները։ 

ԲԱԺԻՆ II. ՄԱՆԿԱՆ ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 

Սույն բաժինն ընդգրկում է մանկության տարբեր տարիքային փուլերում կիրառվող 

հոգեախտորոշիչ մեթոդների ներկայացումը։ Ուսանողները կծանոթանան երեխայի անձնային, 

հուզական, իմացական, դրդապատճառային ոլորտների հոգեախտորոշիչ մեթոդներին։ Հատուկ 
ուշադրություն է դարձվելու պրոյեկտիվ մեթոդիկաների կիրառմանը մանկության շրջանում։ 

ԲԱԺԻՆ III. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Տվյալ առարկայի շրջանակներում ուսանողները հնարավորություն են ունենալու իիրականացնել 

տարբեր տարիքի երեխաների հոգեախտորոշում։ Վերլուծվելու է իրականացված աշխատանքը, 
դրա կազմակերպումը, արդյունքների ներկայացումը։ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Райгородский Д.Я., Практическая психодиагностика, М., 2011. 

2. Рогов Е.И., Настольная книга практического психолога, М, 1996. 

3. Собчик Л.Н., Психология индивидуальности. Теория и практика психодиагностики, Спб, 

2005. 

4. Mash E., Assessment of Childhood Disorders, N.Y., 2001. 

5. Kamphaus W., Campbell J., Psychodiagnostic Assessment of Children. Dimensional and Categorical 

Approaches, Canada, 2006. 

 

 

1. 1309/Բ15 2. Այցելուակենտրոն հոգեթերապիա 
3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ սեմինար 

6. 7-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին այցելուակենտրոն հոգեթերապիայի հիմնադրույթներին և 

աշխատանքի սկզբունքներին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. թվարկելու այցելուակենտրոն հոգեթերապիայի հիմնական հասկացությունները 
2. ընտրելու և հիմնավորելու թերապիայի առանձին ուղղությունները 

3. մեկնաբանելու այցելուակենտրոն  հոգեթերապիայի արդյունքները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու այցելուակենտրոն հոգեթերապիայի մեթոդները պրակտիկայում 

5. վերլուծելու այցելուի խնդրիները և դրանց միջև առկա կապերը 

6. իրականացնելու այցելուի նախնական հոգեբանական ախտորոշում 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից 

8. համեմատելու այցելուակենտրոն հոգեթերապիան հոգեթերապիայի այլ ուղղությունների հետ 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի կյանքում: 

Ա5․ Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական 

սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման անհրաժեշտությունը: 

Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և գործունեության 

տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները: 

Գ3. Քննադատորեն վերլուծելու և եզրահանգումներ կատարելու տեսությունների, 

ուսումնասիրությունների և կիրառական հիմնախնդիրների վերաբերյալ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

4. դասախոսություն 

5. ինտերակտիվ քննարկում 

6. գործնական օրինակների ցուցադրություն 

 
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1- ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն 

2- րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (դեպքի վերլուծություն, 

խորքային զրույցի անցկացում և վերլուծություն), 

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը 

առաջադրված նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայություն 
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

1. Կ.Ռոջերսի տեսությունը: Կ․Ռոջերսի կենսագրությունը, այցելուակենտրոն թերապիայի 

հիմնադրման պատճառները 

2. Այցելուակենտրոն հոգեթերապիայի տեսություն։ 

Հումանիստական պարադիգմայի տարբերությունը հոգեդինամիկից: 

Հումանիստական մոտեցման սահմանափակումները: 

3. Այցելու-հոգեթերապևտ հարաբերությունները այցելուակենտրոն թերապիայում։ 

Թերապևտ-այցելու հարաբերությունների բուժիչ էֆեկտի մասին 

4. Հիմնական հասկացություններ․ «Փորձի դաշտ», «Ինքնություն» 

5. Հիմնական հասկացություններ․ Ինքնաիրականացման ձգտում 

6. Հիմնական հասկացություններ․ Ոչ պայմանական ընդունում, կոնգրուենտություն 

7. Հիմնական հասկացություններ․ Էմպատիա և հոգեբանական մթնոլորտ 

8. Հիմնական հասկացություններ․ Հոգեբանական աջակցություն՝միավորում, զգացում, գիտակցում 

9. Հիմնական հասկացություններ․ Պոզիտիվ աշխարհայացք և ասերտիվ վարք 

10. Հիմնական հասկացություններ․ Խնդիրը՝որպես ռեսուրս: Որոշման ընդունման խթանում 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Маслоу А. Мотивация и личность. — СПб.: Питер, 2008 

2. Бьюдженталь Дж. Искусство быть психотерапевтом,СпБ, 2000 

3. Мэй Р. Искусство психологического косультирования, М.: 2004 

4. Роджерс Карл. Клиент-центрированная психотерапия, 2002г. 

5. Роджерс Карл. Консультирование и психотерапия, 2006г. 

 

 

1. 1309/Բ16 
2. Ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների 

հոգեբանություն 
3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ. 5. 15 ժամ դաս., 5 ժամ սեմինար 

6. 8-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ  գնահատման 

 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Տարբեր տարիքային փուլերում անձի հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական զարգացման 

օրինաչափությունների ուսումնասիրում, 

 ծնողավարության՝ որպես հոգեբանա-մանկավարժական երևույթի վերաբերյալ 

պատկերացման ձևավորում, 

 ամուսնական փոխհարաբերությունների հոգեբանական առանձնահատկություններին, 

ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների հիմնական հասկացությունների և տեսական 

մոտեցումների դիտարկում: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. Մասնագիտականգիտելիքևիմացություն 
 Ձեռք բերելու համակարգված պատկերացումներ ամունա-ընտանեկան և ծնող-երեխա 

հարաբերությունների զարգացման փոխակերպությունների ու միտումների մասին, 

  ճանաչելու ընտանիքի կենսագործունեության բնութագրիչ գծերը, ընտանեկան 

դաստիարակության հիմքերն ու սկզբունքները, 

 յուրացնելու ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների ձևավորման հիմնարար տեսական և 

գործնական գիտելիքները, 

 գիտակցելու երեխայի հոգեկան զարգացման օրինաչափությունները, սկզբունքները, 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 Կիրառելու երեխայի մոտ առողջ հոգեկան ձևավորելու և առհասարակ 

ծնողավարության գիտելիքները, 

 կիրառելու բարդ ընտանեական իրավիճակների վերլուծության և խնդիրների լուծման 

հմտությունները պրակտիկ գործունեության մեջ, 

 ժամանակակից հոգեբանության գիտելիքների հիման վրա տիրապետելու ընտանիքում և 

ծնող-երեխա փոխհարաբերություններում առաջացող խնդիրների հիմքերին և 

պատճառներին: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկ արողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 Իմանալ ընտանեկան հոգեբանության և ծնող-երեխա հարաբերությունների էությունը 

բացահայտող հիմնական հասկացությունները, 

 վերլուծել ռուսական և արտասահմանյան հեղինակների աշխատությունները, 

 պրակտիկ գործունեության ընթացքում կիրառել ընտանիքի սոցիալ-հոգեբանական 

ախտորոշման գիտելքները և մեթոդները, 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա3.Նկարագրելու հոգեբանության հիմնական մեթոդաբանական սկզբունքները, արդի և 

հիմնարար տեսությունները, ներկայացնելու դրանց առնչվող հայեցակարգերը, 

մոտեցումներն ու հասկացությունները, սահմանելու դրանց կիրառական նշանակությունը 

հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Ա4.Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ մարդու հոգեկան զարգացման 

օրինաչափությունները, մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, հոգեկանի նորմալ և 

ախտաբանական դրսևորումները: 

Բ3. Կիրառելու հոգեբանականհետազոտության հիմնական մեթոդները ըստ նշանակության, 

վերլուծելու և մեկնաբանելու ստացված արդյունքները մասնագիտական (աշխատանքի կամ 

ուսումնառության) խնդիրների լուծման համար: 

Գ3. Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2. Պրեզենտացիաներ 

3. Քննարկումներ 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 
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     2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, 

նյութի ճիշտ մեկնաբանություն: 

 

13․ Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

1. Ընդհանուր պատկերացումներ երեխա-ծնող հարաբերությունների մասին: Հիմնական 

հասկացությունները: 

2. Ծնողների դերը որպես երեխայի կյանքի առաջին դաստիարակներ: 

3. Երեխա-ծնող հարաբերությունների ազդեցությունը երեխայի անձի զարգացման վրա: Հիմնարար 

վստահություն և անվստահություն: 

4. Երեխա-ծնող հարաբերությունների տարբեր ձևերը: Պատկերացում բարեկեցիկ ոչ բարեկեցիկ 

ընտանիքների մասին: 

5. Դաստիրակության յուրահատկությունները ոչ լրիվ, կոնֆլիկտային, բաժանված ընտանիքներում, 

6. Ծնողների խնամքից զրկված երեխայի զարգացման յուրահատկությունները: Մայրական 

դեպրիվացիա. 

7. Ծնողավարության փուլերը և երեխայի հետ մոր հարաբերման տեսակները : 

14․Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Психологическая диагностика кандидатов в замещающие родители: Практическое 

руководство/Махнач А. В., Прихожан А. М., Толстых Н. Н..- "Институт психологии РАН" М,2013 

.-220с. 

2. Детская психология с элементами психофизиологии: Учебное пособие / В.Г. Каменская. - 2-e 

изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 288 с. // 

3. Холостова, Е. И. Семейное воспитание и социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / Е. И. Холостова, Е. М. Черняк, Н. Н. Стрельникова - М. : Издательско-торговая 

корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 292 с. - ISBN 978-5-394-02007-0. 

4. Змановская Е.В. Психология семьи: основы супружеского консультирования и семейной 

психотерапии : учеб. пособие / Е.В. Змановская. М. : ИНФРА-М, 2016. ? 378 с. 

5. Перинатальная психология. Психология материнства и родительства: учебник / Е.В. 
Могилевская, О.С. Васильева. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 274 с. 

 
1.1306/Բ13 2. Գործարար հաղորդակցման հոգեբանություն 3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/ շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 8-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ 7. առանց եզրափակիչ  գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 
 Ձևավորել գործարար հաղորդակցության սկզբունքների և գործառույթների, գործունեության 

հոգեբանության հոգեբանական առանձնահատությունների, օրինաչափությունների և 

մեխանիզմների վերաբերյալ լիարժեք մասնագիտական գիտելիքներ, ինչպես նաև՝ դրանց 
գործնական կիրառման կարողություններ և հմտություններ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Սահմանել և մեկնաբանել գործարար հաղորդակցության հոգեբանական հիմքերը, 

առանձնահատկությունները, օրինաչափություններն ու մեխանիզմները, 

2. Ներկայացնել և քննարկել անձի շփման-հաղորդակցման և գործարար հաղորդակցման 

փոխհարաբերակցության, վարքագծային հատկանիշների և գործարար էթիկայի 

հոգեբանական կողմը. 

3. Վերլուծել անձի անհաատական առանձնահատկությունների, մոտիվացիայի դերը 

միջանձնային հարաբերություններում, 

4. Սահմանել գործարար հարաբերություններում սթրեը, ֆրուստրացիան, կոնֆլիկտները և 

դրան կառավարման հոգեբանական մեխանիզմները: 

5. Սահմանել նոր կոնցեպտուալ մոտեցումները գիտական հիմնխնդրների լուծման ժամանակ: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

6. Կիրառել ստացված գիտելիքները գործարար հարաբերությունների հոգեբանական 

հատկանիշների ուսումնասիրման ժամանակ 

7. Կապ հաստատել բիզնես գործընթացների, շուկայական համակարգի 

առանձնահատկությունների և անձի արդյունավետ հաղորդակցության հոգեբանական կողմի 

միջև, 

8. Բացատրել գործարար անձի գործունեության բազմազան ձևերի (բանակցություններ, 

մարքեթինգ, մենեջմենթ) հոգեբանական կողմը, ներգործության հոգեբանական 

մեխանիզմները, 

9. Որոշել գործարար հաղորդակցության իրականացման արդյունավետ մեթոդները՝ կոնկրետ 

խնդիրներից ելնելով, 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

1. Տիրապետել գործարար ոլորտում արդյունավետ հաղորդակցվելու, ներգործության 

արդյունավետ մեխանիզմներին տիրապետելու մեթոդներին և հնարքներին, 

2. Կիրառել գործարար հաղորդակցման ուսումնական խնդիրների, վերաբերյալ տեղեկության 

հավաքագրման, մշակման և պահպանման մեթոդները 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա1. Գիտակցելու հոգեբանական հիմնախնդիրները՝ գործարարի անձի հոգեկան 

առանձնահատկությունները, օրինաչափությունները, մեխանիզմները, Ա2. Իմանալու 

գործարարության, գործունեության հոգեբանական հիմքերը: 

2. Ա3. Ճանաչելու գործարարության (բիզնեսի) հիմնարար և կիրառական բնագավառներին 

առընչվող հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

3. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական գործընթացները, վիճակները, 

երևույթները գործարար հողորդակցության ընթացքում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

4. Գ1 Համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների մասնագետների հետ, աշխատելու 

մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական 
էթիկայի նորմերը: 



5. Գ4 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, 

6. Գ5 ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու 
նոր տեղեկատվությունը, 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել 

դասընթացի ընթացքում կիրառվող մեթոդները) 

1. դասախոսություն, 
2. գործնական պարապմունք 
3. տեսանյութերի դիտում և քննարկում 
4. գրականության ինքնուրույն վերլուծություն, 
5. բանավոր զեկուցում: 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

     2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, 

նյութի ճիշտ մեկնաբանություն: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Ներածություն : Անձ, շփման հաաղորդակցման ընդունակությունը: Անձի տիպական 

առաննձնահատկությունները մջանձնային հարաբերություններում: Մոտիվացիա և 

գործարարություն: Հաղորդակցության գործընթացը: Հաղորդակցության տեսակները՝ խոսքային և ոչ 

խոսքային: Ժեստերի լեզու: Տրանսակցիաներ: Հաղորդակցության խոչընդոտները: Արդյունավետ 

հաղորդակցման սկզբունքները, կանոները: 

Բաժին 2. Գործարար հաղորդակցության սկզբունքները, գործառույթները: Անձի ներգործության 

մեխանիզմները, ձևերը: Հաղորդակցության սինտոնիկական մոդելը: Գործարար 

հաղորդակցությունը՝ արդյունավետության հոգեբանական հիմքերը, զգայական ռեգիստր: Համոզման 

հնարները: Փաստարկման և համոզման օրենքները: Գործարար բանակցությունների հոգեբանական 

հիմքերը:Դիրքորոշումների չեզոքացման տեղնիկաները: Գործարար բանակցությունների էթիկա: 

Գործարար էթիկետ և արարողակարգ: Գործարարի իմիջ: Գործարար հարաբերություններում ծագած 

սթրեսի , ֆրուստրացիաների, կոնֆլիկտների ճանաչում, 
հաղթահարման ուղիները: Գործարար շփման ազգային առանձնահատկություններ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Гэвин Кеннеди, Переговоры. Польный курс. М.: 2013г., с 561. 

2. Ильин Е.П., Психология делового общения. М. 2017г. с 240. 

3. .Подопригора М.Г. Деловая этика: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. 

с116 . 

4. Фионова Л.Р ., Этика делового общения. Учебное пособие... Пенза 2010.с.96. 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m243/
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1. 1309/Բ16 2. Իշխանության հոգեբանություն և հոգեվերլուծություն 
3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 2.5 ժամ/շաբ․ 5. 15 ժամ դաս․, 5 ժամ սեմինար 

6. 9-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ  գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ իշխանության հոգեբանության 

ևհոգեվերլուծության վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Նկարագրելիշխանությանհոգեբանության ձևավորման պատմական և գիտական հիմքերը, 

հիմնադրույթները և մեթոդները 

2. Լուսաբանել իշխանությանհոգեվերլուծության ընդհանուր հիմնախնդիրները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. Կարողանալ կողմնորոշվել իշխանության հոգեվերլուծության դաշտում: 

4. Կիրառել հոգեվերլուծական հիմնական տեխնիկաները այցելուների հետ աշխատանքում: 

5. Կիրառել ստացված գիտելիքները գործնական աշխատանքում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Ա4․Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առնչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, 

հասկանալուդրանցդերնունշանակությունը անհատի և հասարակության կյանքում: 

Բ3․Տարբերակելու ևմեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդուկյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, իրականացնելու 

այդխնդիրներիլուծմաննուղղվածգործողություններ: 

Բ4․Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբերմոտեցումները, գտնելու մասնագիտական 

լուծումներ և ցուցաբերելուստեղծագործականմոտեցում։ 

Գ5․ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքը, ընկալելու և տարածելու նոր 

տեղեկատվությունը, 
 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

2. գործնականպարապմունք 

12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ գնահատմամբ դասընթաց 

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ 

մեկնաբանություն: 

     2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով: 
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Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, 

նյութի ճիշտ մեկնաբանություն: 

13. Դասընթացըբաղկացած է հետևյալհիմնականբաժիններից. 
1. Քաղաքական սիմվոլ: 

2. Կրոնական սիմվոլ: 

3. Խարիզմատիկ իշխանություն: 

4. Հոգեկան պաթոլոգիաները և այլ քաղաքական մոտիվացիաները: 

5. Նախագահ Բուշ: Հոգեբանական դիմապատկեր: 

6. Ֆենիքսի համախտանիշ: 

7. Իշխանական կամք: 

8. Ամբոխի առաջնորդները: 

9. Իշխանության հոգեբանություն: 

10. Իշխանության հոգեպաթոլոգիա: 

11. Հիտլերի հոգեվերլուծություն: 

12. Ստալինի հոգեվերլուծություն: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Райгородский Д.Я. - Хрестоматия по политической психологии. 

2. Райгородский Д.Я. - Психология и психоанализ власти 

3. ШестопалЕ.Б - Политическая психология 

4. А. Г. Чернявская -Психология господства и подчинения: Хрестоматия 

 

 

1. 1308/Բ10 2. Հոգեբանական ծառայությունը դպրոցում 3. 3 ECTS 

կրեդիտների 

քանակը 

4. 2.5 ժամ/ շաբ. 5. 15 ժամ դաս., 5 ժամ սեմինար 

6. 9-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց եզրափակիչ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է` 

 Ծանոթացնել դպրոցում հոգեբանական ծառայության գործունեության կազմակերպման և 

իրականացման առանձնահատկություններին, 

 Փոխանցել գիտելիքներ դպրոցում հոգեբանական աշխատանքներ կատարելու վերաբերյալ: 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. սահմանել և մեկնաբանել դպրոցական հոգեբանական ծառայության կազմակերպման 

հիմնական սկզբունքները, 

2. ներկայացնել և քննարկել դպրոցական հոգեբանական ծառայության գործունեության 

հիմնական ուղղությունները, 

3. թվարկել և բացատրել դպրոցի տարբեր օղակներում հոգեբանական ծառայության 

գործունեության առանձնահատկությունները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. վերլուծել դպրոցական հոգեբանական ծառայությանն առնչվող խնդիրները, 

5. ձևակերպել դպրոցական հոգեբանական ծառայության գործնական մոդել: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

6. վարել գիտական բանավեճ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

1. Ա4. Ճանաչելու հոգեբանության հիմնարար և կիրառական բնագավառներին առընչվող 

հոգեբանական փաստերը և օրինաչափությունները, հասկանալու դրանց դերն ու 

նշանակությունը հասարակական կյանքի կազմակերպման մեջ: 

2. Ա5.Թվարկելու հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական էթիկական 

սկզբունքները, մատնանշելու դրանց նշանակությունը և պահպանման անհրաժեշտությունը: 

3. Բ3. Տարբերակելու և մեկնաբանելու հոգեբանական երևույթները, մարդու կյանքի և 

գործունեության տարբեր ոլորտներում առկա հոգեբանական խնդիրները, 

իրականացնելու այդ խնդիրների լուծմանն ուղղված գործողություններ: 

4. Բ4. Համադրելու հոգեբանական աշխատանքի տարբեր մոտեցումները, գտնելու 

մասնագիտական լուծումներ և ցուցաբերելու ստեղծագործական մոտեցում։ 

5. Բ5․ Կազմակերպելու իր աշխատանքային և/կամ ուսումնական գործունեությունը ստացած 

տեսագործնական գիտելիքներին համապատասխան 

6. Գ1. համագործակցելու տվյալ և հարակից ոլորտների այլ մասնագետների հետ, աշխատելու 
մասնագիտական միջավայրում, պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն, 
2. քննարկում, 
3. բանավեճ, 
4․գրականության ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին, 

Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների 

ամբողջականություն 

2. 2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 միավոր. 

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի գնահատում (թեմայի 

բազմակողմանի վերլուծություն, գրականության ամփոփում, սեփական մոտեցման ներակայցում), 

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը 
առաջադրված նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայություն 
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 Թեմա 1. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության էությունը:

 Թեմա 2. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության կազմակերպման 

առանձնահատկությունները:

 Թեմա 3. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության գործունեության հիմնական 

ուղղությունները:

 Թեմա 4. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության աշխատանքները դպրոցական 

համակարգի հիմնական սուբյեկտների հետ:

 Թեմա 5. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության աշխատանքների կազմակերպումը 

դպրոցի տարբեր մակարդակներում:

 Թեմա 6. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության աշխատանքը կրթության 

առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների հետ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

1. Դպրոցի հոգեբանի մեթոդական ուղեցույց – Անուշ Ալեքսանյան, Երևան, 2011թ. 

2. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. 

Дубровиной — СПб.: Питер, 2004. — 592 с. 

3. Хухлаева О.В. - Школьная психологическая служба. Работа с учащимися. М.Генезис, 2007, 

208с. 

4. M. Asch - An Introduction to Educational Psychology, Sarup & Sons 2005։ 

5. Kelvin Seifert and Rosemary Sutton, Educational psychology, Second edition, 2009 
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ԲԱԺԻՆ  III 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ  ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 
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«Կիրառական հոգեբանություն» 
 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 
 

1. Ծրագրի անվանումը և 

մասնագիտության թվանիշը 

«Կիրառական հոգեբանություն», 031301.05.7 

2. Բուհը  Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ) 

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է  – 

4. Շնորհվող որակավորումը Հոգեբանության մագիստրոս 

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական 

տարին 

2021-2022  

6. Ուսումնառության լեզուն Հայերեն 

7. Ուսուցման ձևը Հեռակա 

 

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները 

Մագիստրոսի ծրագրում ընդունելությունը իրականացվում է ըստ ԵՊՀ 

համապատասխան կանոնակարգի3. նույն մասնագիտության շրջանակներում 

ընդունելությունն անցկացվում է առանց քննությունների, իսկ հարակից 

մասնագիտություններով դիմորդները հանձնում են համապատասխան 

մասնագիտական  քննություն: 

 

9. Ծրագրի նպատակները 

Ծրագրի նպատակն է. 

 զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները` տրամադրելով 

գիտելիքներ և հմտություններ կառավարման և զարգացման հոգեբանության արդի 

հիմնախնդիրների, դրանց լուծման ժամանակակից մոտեցումների վերաբերյալ, 

 ձևավորելու ուսանողների մոտ մասնագիտական այնպիսի գիտելիքներ և 

կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են  

 անձի զարգացման տարբեր փուլերում հոգեախտորոշիչ, խորհրդատվական, 

հոգեթերապևտիկ,  լուսավորչական և զարգացնող աշխատանք 

իրականացնելու համար,  

 իրականացնել կազմակերպություններում առաջացող հոգեբանական 

խնդիրների գնահատում, կանխատեսում, վերլուծություն, մարդկային 

                                                      
3 ԵՊՀ առկա և հեռակա ուսուցմամբ մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգեր (վերահաստատվում են ամեն 

տարի)։   
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ռեսուրսների կառավարում, կազմակերպել և ուղղորդել կազմակերպության 

գործունեության հոգեբանական խորհրդատվության միջոցով: 

 նպաստելու ուսանողների՝ մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների 

զարգացմանը, կառավարման, կազմակերպական, կրթության (այդ թվում ներառական 

կրթության), առողջապահության և հոգեբանական ծառայության ոլորտներում 

մասնագիտական գործունեություն ծավալելու համար: 

10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. սահմանելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքի, 

հոգեախտորոշման, հոգեբանական խորհրդատվության, հոգեշտկման 

իրականացման հիմնարար սկզբունքները, 

2. նկարագրելու տարիքային տարբեր փուլերում զարգացման 

առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,   

զարգացման ախտաբանության և խանգարումների առաջացման գործոնները,  

3. տարբերակելու կառավարման ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման ռազմավարությունը, 

4. բնութագրելու տարիքային տարբեր փուլերում հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկող 

խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և 

մեթոդները,  

5. տիրապետելու կառավարման և կազմակերպական, կիրառական սոցիալական 

հոգեբանության տեսական հիմունքներին, մարքեթինգի, գովազդի, իմիջի 

հոգեբանության մեթոդներին, 

6. մեկնաբանելու զարգացման հոգեբանության ժամանակակից տեսությունները և 

մեթոդաբանական հիմքերը, սահմանելու կրթության դերը անձի ձևավորման և 

հոգեկան գործընթացների առանձնահատկությունների զարգացման գործընթացում: 

 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. նախագծելու զարգացման և կառավարման հոգեբանության ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական և հոգեբանական աջակցության 

կիրառական ծրագրեր, 

2. կանխատեսելու անձի զարգացման առանձնահատկությունները սոցիալ-

մշակութային գործոնների ներքո և վերլուծելու ընտանիքի դերը անձի զարգացման 

գործընթացում, 

3. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկողական և  հոգեթերապևտիկ 

մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ ախտաբանական 

խնդիրներ ունեցող երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների հետ 

աշխատանքում,  
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4. իրականացնելու անհատական և խմբային խորհրդատվական և լուսավորչական 

աշխատանքներ (psychoeducation) զարգացման և կազմակերպչական խնդիրների 

շուրջ, 

5. կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն  

կազմակերպություններում և կրթական հաստատություններում 

6. կիրառել մասնագիտական կողմնորոշումը, աշխատակազմի ընտրությունը և համա-

լրումը, մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, գովազդի և հասարակայնության 

հետ կապերը ապահովող հոգեբանական տեխնոլոգիաները,  

7. իրականացնելու հոգեբանական խորհրդատվություն տնտեսական վարքի կառա-

վարման վերաբերյալ,  

8. ստեղծել նախապայմաններ անձի և խմբի, խմբի անդամների միջև հարաբերություն-

ների և գործունեության ներդաշնակ զարգացման համար: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ 

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա խնդիրները և 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները, 

2. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ), 

3. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, 

վարել գիտական բանավեճեր, 

4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի/բարոյագիտական նորմերը:  

 

11. Ծրագրի ուսումնական պլանը 

Կցված է 

 

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը  

Կցված է 

 

13. Գնահատման ձևերը 

Ուսանողները գնահատվելու են 2 ընթացիկ (գրավոր և բանավոր) և եզրափակիչ (բանավոր) 

քննությունների միջոցով։ 

   Ընթացիկ գրավոր քննությունները ենթադրում են ամփոփ վերլուծական պատասխաններ 

ըստ հարցատոմսի, իսկ ընթացիկ բանավոր քննությունները՝ էսսեների պատրաստում և 

բանավոր ներկայացում, ինքնուրույն և խմբային աշխատանքների (հետազոտական 

նախագիծ, հոգեթերապևտիկ զրույցի, հոգեախտորոշիչ մեթոդիկայի կիրառում և այլն) 

կատարում և բանավոր ներկայացում։ 

  Եզրափակիչ բանավոր քննությունները անցկացվելու են ըստ հարցատոմսերի։ 
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14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները  

«Կիրառական հոգեբանություն» ծրագիրը հնարավորություն կտա շրջանավարտներին 

աշխատելու որպես  

 ուսումնական հաստատության հոգեբան, 

 հոգեբան-խորհրդատու,  

 մանկական կլինիկական հոգեբան,  

 ընտանեկան հոգեբան: 

 հասարակայնության հետ կապերի ենթակառուցվածքի աշխատակից, 

 մարդկային ռեսուրսների կառավարման մենեջեր, 

 գիտակրթական ծրագրերի համակարգող, 

 սոցիալ-հոգեբանական ծրագրերի համակարգող, 

 մարքեթինգի բաժնի աշխատակից, 

 թրենինգային ծրագրերի պատասխանատու, 

 սոց.-հոգեբանական թիմի ղեկավար: 

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ բանկային համակարգ, գովազդային գործակալություն-

ներ, կրթական և սոցիալական ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ, 

հեռուստատեսություն, առևտրային, ձեռնարկատիրական, արտադրական կազմակեր-

պություների համապատասխան ենթակառուցվածքներ, հիմնական և ավագ դպրոցներ,  

հատուկ ծրագրով ուսուցմամբ կրթական հաստատություններ, զարգացման խանգարումներ 

ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցներ, մանկական խնամքի և պաշտպանության 

կենտրոններ, մանկական վերականգնողական հաստատություններ, հոգեբանական 

ծառայության կենտրոններ, մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոններ, տուն-

ինտերնատներ (ծերանոցներ): 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ փիլիսոփայության և 

հոգեբանության ֆակուլտետի և այլ բուհերի ասպիրանտուրայում և աշխատել գիտահետա-

զոտական լաբորատորիաներում: 

 

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը 

«Կիրառական հոգեբանություն» մագիստրոսական ծրագրով ուսումնառության 

օժանդակության համար առկա են բազմազան ռեսուրսներ՝ ժամանակակից մասնագիտական 

գրականություն (հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն), էլեկտրոնային գրադարան, քանակական և 

որակական հետազոտությունների համար նախատեսված համակարգչային ծրագրեր, 

ինչպես նաև տեսաձայնային ուսումնական նյութեր։   

       Ծրագրի ուսանողների համար գիտահետազոտական և մասնագիտական պրակտիկայի 

բազա են հանդիսանում  «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» կրթահամալիրի 

հոգեբանական ծառայությունը և հոգեբանական լաբորատորիան, ԵՊՀ Ընդհանուր 

հոգեբանության և Անձի հոգեբանության ամբիոնների լաբորատորիաները:  

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների ձևավորման նպատակով կիրառվում են 

դասավանդման և ուսումնառության ժամանակակից մեթոդներ՝ քննարկում, բանավեճ, 

խմբային աշխատանք, դերային խաղ, էսսեների պատրաստում, հետազոտությունների 
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իրականացում, զեկույցների ներկայացում:  Դասախոսությունները ուղեկցվում են 

համակարգչային ցուցադրություններով, ուսանողների ակտիվ ներգրավմամբ, 

պրակտիկայից բերված դեպքերի և իրավիճակների քննարկումով, խրախուսվում և 

խթանվում է ուսանողների մասնակցությունը քննարկումներին։ Ուսանողներին 

տրամադրվում են ուսումնական մոդուլին առնչվող հիմնական և լրացուցիչ գրականության 

էլեկտրոնային տարբերակները, ինչպես նաև դասախոսությունների համառոտ նյութերը` 

համակարգչային ցուցադրությունների տեսքով:   

 

16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են 

ծրագիրը մշակելիս 

Տվյալ մասնագիտության և մասնագիտացման համար մշակված և հաստատված ազգային 

ծրագրային չափորոշիչների բացակայության պատճառով, «Զարգացման հոգեբանություն»  

կրթական ծրագրի մշակման համար հիմք են ծառայել միջազգային ծրագրային 

կողմնորոշիչները և չափորոշիչները: Մասնավորապես հիմնվել ենք հետխորհրդային և 

արևմտյան երկրների առաջատար բուհերի այն ծրագրերի վրա, որոնք ստացել են 

համապատասխան հավատարմագրում, դրանք են` Օհայոյի համալսարանի (MA in 

Developmental Psychology), Միսսուրիի համալսարանի (MA in Developmental Psychology), 

Քենթի համալսարանի (MSc in Developmental Psychology), Մոսկվայի պետական 

համալսարանի (մագիստրոսական ծրագիր՝ Психология развития), Սանկտ-Պետերբուրգի 

պետական համալսարանի (մագիստրոսական ծրագիր՝ Психология развития и образования) 

զարգացման հոգեբանության մասնագիտացմամբ մագիստրոսական ծրագրերը, Մոսկվայի, 

ԱՄՆ Իլինոյսի, Կալիֆորնիայի, Եվրոպական մի շարք պետական համալսարանների 

“Կառավարման և կազմակերպական հոգեբանություն” մասնագիտացման մագիստրոսական 

ծրագրերը: 

 

17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ 

_ 

 

 

 



«ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾՐԱԳՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ ՔԱՐՏԵԶԸ 
 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

Ա1 սահմանելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական 

աշխատանքի, հոգեախտորոշման, հոգեբանական խորհրդատվության, 

հոգեշտկման իրականացման հիմնարար սկզբունքները  

Բ1 նախագծելու զարգացման և կառավարման հոգեբանության 

ժամանակակից հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական և 

հոգեբանական աջակցության կիրառական ծրագրեր 

Ա2 նկարագրելու տարիքային տարբեր փուլերում զարգացման 

առանձնահատկությունները, գործընթացները և 

օրինաչափությունները,   զարգացման ախտաբանության և 

խանգարումների առաջացման գործոնները 

Բ2 կանխատեսելու անձի զարգացման առանձնահատկությունները 

սոցիալ-մշակութային գործոնների ներքո և վերլուծելու ընտանիքի 

դերը անձի զարգացման գործընթացում 

Ա3 տարբերակելու կառավարման ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրների 

բացահայտման և լուծման ռազմավարությունը 

Բ3 գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկողական և  

հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, 

այնպես էլ ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների, 

դեռահասների և մեծահասակների հետ աշխատանքում  

Ա4 բնութագրելու տարիքային տարբեր փուլերում հոգեախտորոշիչ, 

հոգեշտկող խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի 

իրականացման սկզբունքները և մեթոդները 

Բ4 իրականացնելու անհատական և խմբային խորհրդատվական և 

լուսավորչական աշխատանքներ (psychoeducation) զարգացման և 

կազմակերպչական խնդիրների շուրջ 

Ա5 տիրապետելու կառավարման և կազմակերպական, կիրառական 

սոցիալական հոգեբանության տեսական հիմունքներին, մարքեթինգի, 

գովազդի, իմիջի հոգեբանության մեթոդներին 

Բ5 կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն  

կազմակերպություններում և կրթական հաստատություններում 

Ա6 մեկնաբանելու զարգացման հոգեբանության ժամանակակից 

տեսությունները և մեթոդաբանական հիմքերը, սահմանելու կրթության 

դերը անձի ձևավորման և հոգեկան գործընթացների 

առանձնահատկությունների զարգացման գործընթացում 

 

Բ6 կիրառել մասնագիտական կողմնորոշումը, աշխատակազմի 

ընտրությունը և համալրումը, մարդկային ռեսուրսների կառա-

վարումը, գովազդի և հասարակայնության հետ կապերը ապահովող 

հոգեբանական տեխնոլոգիաները  

  Բ7 անել առաջարկներ տնտեսական վարքի արդյունավետությունը 

բարձրացնելու վերաբերյալ  

  Բ8 ստեղծել նախապայմաններ անձի և խմբի, խմբի անդամների միջև 

հարաբերությունների և գործունեության ներդաշնակ զարգացման 

համար 
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Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ   

Գ1 կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա 

խնդիրները և գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ 

ռեսուրսները 

Գ3 պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

Գ2 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ 

ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և 

հաշվետվություններ) 

Գ4 պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը 
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը 
Մոդուլի 

թվանիշը 
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6   Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8  Գ1 Գ2 Գ3 Գ4  

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 1306/Մ01 +        +         +  +   

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական 

ոլորտում 

0309/Մ00                  + +    

Օտար լեզու- 1 1602/Մ01                   + +   

Օտար լեզու- 2 1602/Մ02                   + +   

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները 1306/Մ02 +        +         +  +   

Հոգեբանության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները 1309/Մ01 +        +           + +  

Անձի ժամանակակից տեսություններ 1308/Մ01 + +        +          +   

Հասուն տարիքի  հոգեբանություն և 

խորհրդատվություն  

1308/Մ02  +    +    +        +     

PR-ի և իմիջի հոգեբանություն 1306/Մ04     +         + +   +     

Հետտրվմատիկ սթրեսի կառավարում 1309/Մ02  +         +         + +  

Հակաճգնաժամային  հոգեկարգավորում 1309/Մ03  +        +         + +   

Կառավարման և կազմակերպական հոգեբանություն 1306/Մ05   +      +       +    +   

Մանկության հոգեբանություն և տարիքային 

հոգեախտորոշման մեթոդներ 

1308/Մ03  +  +       +       +     

Գեշտալտ խորհրդատվությունը 

կազմակերպությունում 

1306/Մ10   +        +     +  +     

Կորստի հոգեբանություն 1309/Մ04     +        +      +  +  

Ձեռներեցության հոգեբանություն 1306/Մ09 +  +           + +        

Ճգնաժամային հոգեսոմատիկա 1309/Մ05   +        +        +  +  

Մանկան զոհաբանություն 1308/Մ04  +       + +           +  

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

հոգեբանություն 

1306/Մ06     +      +   +       +  
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Ներառական կրթության հոգեբանություն 1308/Մ05  +  +      + +            

Պալիատիվ հոգեբանություն 1309/Մ06   +         +  +      +   

Դպրոցական խորհրդատվություն 1308/Մ06  +    +    +   +          

Արտ-թերապևտիկ աշխատանք երեխաների և 

դեռահասների հետ 

1308/Մ07    +     +  + +           

Հոգեբանական թրեյնինգը և քոուչինգը 

կազմակերպությունում 

1306/Մ11     +        +  +     +   

Մանկական հոգեթերապիայի հիմունքներ 1308/Մ08    +     +  +  +          

Մասնագիտական ինքնորոշում և կարիերա 1306/Մ12   +          +   +  +     

Մարմնի կողմնորոշված հոգեթերապիա 1309/Մ07  +          + +          

Խմբի հետ աշխատանքի մեթոդներ 1309/Մ08   +         +         +  
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴԱՍԸ ՆԹԱՑՆԵՐ 

     «ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ  ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉՆԵՐ  

 
 

1. 1306/Մ01 2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ 3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.4 ժամ /3 շաբ. 5. 5 ժամ դաս., 5 ժամ գործ.  

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին ծանոթացնել հոգեբանի հետազոտական 

գործունեության գիտագործնական նյութերին, մասնավորապես. 

 հոգեբանական գիտական աշխատանքի առավել նպատակահարմար տեխնիկային, 

մեթոդաբանությանն ու մեթոդիկաներին, հոգեբանների կողմից կիրառվող հետազոտական 

մոտեցումների ու գիտական մտածողության տրամաբանությանը,, 

 գիտության բարոյական արժեքներին և հետազոտության բարոյագիտական նորմերին ու 

սկզբունքներին, 

 գիտահետազոտական գրավոր աշխատանքի նախապատրաստման և պաշտպանության 

դրույթներին ու կանոնակարգին առնչվող կարևոր տեղեկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. նկարագրելու հոգեբանական հետազոտության պլանավորման և անցկացման վերաբերյալ 

հայտնի մոտեցումները, բացատրելու գիտական մտածողության տրամաբանությունը, 

2. ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական և հետազոտական գործունեության 

կուտակված պրակտիկ փորձի արդյունքները: 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. կատարելու հետազոտություններ, վերլուծելու ստացված արդյունքները և մշակելու այս կամ 

այն գործունեության կատարելագործման կոնկրետ հանձնարարականներ: 

4. ձևավորելու հետազոտության իրականացման ճշգրիտ մեթոդաբանություն և առաջադրելու 

գիտական աշխատանք կատարելու հստակ կողմնորոշիչներ: 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
5.ինքնուրույն վերլուծելու տեղեկատվության տարաբնույթ աղբյուրները և ձևավորելու 

գիտականության չափանիշներին բավարարող գրավոր աշխատանքներ: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա1. սահմանելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքի, 

հոգեախտորոշման, հոգեբանական խորհրդատվության, հոգեշտկման իրականացման հիմնարար 

սկզբունքները 

Բ1. նախագծելու զարգացման և կառավարման հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրներին 

վերաբերող հետազոտական և հոգեբանական աջակցության կիրառական ծրագրեր  

Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները 

Գ3. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, վարելու 

գիտական բանավեճեր 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ, 

2. պասիվ ունկնդրում, 

3. հետազոտական սարքավորումներով չափումներ, 

4. ինքնուրույն հետազոտություն: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Գիտական հետազոտության տրամաբանությունը, մեթոդաբանությունն ու մեթոդները: 

Գիտական մտածողությունը հոգեբանությունում: 

2. Հոգեբանական հետազոտության հասկացությունն ու հիմնական փուլերը: 

3. Գիտական աշխատանքի առանձնահատկություններն ու բարոյագիտական նորմերը: 

4. Պլանավորումը՝ որպես հետազոտության վալիդությունն ապահովող միջոց:  

5. Մինչփորձարարական, փորձարարական և կեղծ փորձարարական ծրագրեր: 

6. Հետազոտական աշխատանքի ձևավորումն ու պաշտպանությունը: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Բրուտյան Գ. Ա. Գիտական աշխատանքի տեխնոլոգիան: Եր.: Փիլ. միջազգ. ակադեմիայի 

հրատ., 2010, 296 էջ: 

2. Безуглов И. Г. Основы научного исследования: учеб. пособие для аспирантов и студентов-

дипломников / И. Г. Безуглов, В. В. Лебединский, А. И. Безуглов, М.: Академический Проект, 

2008, 194 с. 

3. Гудвин Дж. Исследование в психологии: методы и планирование, 3-е изд., СПб.: Питер, 2004, 

558 с. 

4. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформления, 2-е изд., перераб. и 

доп., М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К0», 2006, 460 с. 

5. Любякин А. А. Планирование психологического исследования: Учебно-методическое пособие, 

Екатеринбург: Изд. Уральского университета, 2014, 52 с. 
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1. 0309/Մ00 

 

2.Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում  

/հումանիտար ֆակուլտետների համար/ 

3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.4 ժամ/ 3 շաբ. 

 

5. 10 ժամ գործնական 

  

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 

 

 7. ստուգարք 

8. Դասընթացի հիմնական նպատակն այն է, որ ուսանողները ձեռք բերեն տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների հիմնական կիրառություններից օգտվելու հմտություններ և կարողանան 

կիրառել դրանք իրենց մասնագիտական ոլորտում: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. աշխատել տեքստի, գրաֆիկական օբյեկտների, աղյուսակների հետ 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
2. մշակել հոդվածները, գիտական աշխատությունները և այլ փաստաթղթերը 

3. աշխատել էլեկտրոնային աղյուսակների հետ   

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
4. կազմել դիագրամներ և գրաֆիկներ, կատարել հաշվարկներ 

5. նախագծել և ստեղծել տվյալների բազա 

6. ստեղծել հարցումներ, ձևեր, հաշվետվություններ 

7. ստեղծել ներկայացումներ, օբյեկտների վրա կիրառել անիմացիոն և ձայնային էֆեկտներ 

8. մշակել պարզագույն web-կայքերը՝ օգտագործելով նշագրման լեզուներ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու 

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները 

Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, 

էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասերն անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

2. Ուսուցողական նյութերը և ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքները տրամադրվում 

են ուսանողներին էլէկտրոնային տեսքով: 

3. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումները անցկացվում են համակարգչի միջոցով: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Բաժին 1. Փաստաթղթերի ստեղծման և մշակման տեխնոլոգիաներ: 
Բաժին 2. Տվյալների վերլուծության տեխնոլոգիաներ – տվյալների տիպեր, հասցեներ, ֆունկցի-

աներ, աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ:  

Բաժին 3. Տվյալների բազաներ – տվյալների բազաների նախագծում և ստեղծում, հարցումներ, 

հաշվետվություններ: 

Բաժին 4. Ներկայացման մուլտիմեդիա տեխնոլոգիաներ – ստեղծում և ցուցադրում: 

Բաժին 5. Web-տեխնոլոգիաներ – նշագրման լեզուներ, պարզագույն web-կայքերի ստեղծում: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
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1. Д. Колесниченко, Самоучитель работы на компьютере 

2. И. Квинт, Создаем сайты с помощью HTՄL 

3. Основы Javascript, https://learn.javascript.ru 

4. Ю. Бекаревич, Н. Пушкина, ՄS Access 2013 

5. Shelly CashՄan, Մicrosoft Office   

 
 

1. 1602/Մ01 2. Օտար լեզու-1 3. 6 կրեդիտ 

4. 6.7 ժամ/ շաբ. 5. 20 ժամ գործ.  

6. 1-ին կիսամյակ 7.  ստուգարք 

1. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 կատարելագործել ուսանողների օտար (անգլերեն) լեզվով 

հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես մասնագիտության, 

այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում, 

 խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և 

ոճաբանական յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները, 

 զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և 

բանավիճելու կարողությունը: 

2. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ճիշտ ընկալելու մասնագիտական տեքստերի բովանդակությունն ու կառուցվածքը՝ 

կիրառելով վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական, 

մեկնաբանական), 

2. տարորոշելու մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ 

գործածության նպատակդրմամբ, 

3. ցուցաբերելու մասնագիտության ոլորտում օտար (անգլերեն) լեզվով ինքնուրույն 

աշխատանք կատարելու սկզբունքների իմացություն: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. իրականացնելու մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական 

վերլուծություն և թարգմանություն, 

2. ներկայացնելու և մեկնաբանելու մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, 

ձևակերպել և հիմնավորել անձնական կարծիքը, բանավիճել մասնագիտական հարցերի 

արդի հիմնախնդիրների շուրջ, 

https://learn.javascript.ru/
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3. գրելու և ներկայացնելու մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, 

ռեֆերատներ, գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով 

շարադրանքը, 

4. լսելով ընկալելու և վերարտադրելու մասնագիտությանն առնչվող 

դասախոսությունների, հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

5. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ 

ինտերնետային) տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և 

ներկայացնելու նպատակով: 

6. Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է 

համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական 

համակարգի (CEFR-ի) B2 մակարդակին: 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գ2. օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարատեսակ 

աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

մասնագիտական գրքեր և գիտական հոդվածներ) 

Գ3. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

անհատական և խմբային աշխատանք, 

անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք, 

ինքնուրույն աշխատանք, 

բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի 

իրականացում), 

գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում, 

իրավիճակային խնդիրների քննարկում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
Դասընթացն  ավարտվում է ստուգարքով: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 
 

Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և 

ոճաբանական յուրահատկությունները: 

Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար 

(անգլերեն) լեզվով գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում: 

Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, 

գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, 

էսսեների շարադրման ձևերն ու սկզբունքները: 

Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների 

ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության 

առանձնահատկությունները: 
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14.Հիմնական գրականության ցանկ. 
John M.Swales,Christine B. Feak 

“ English in Today’s Research World’’ a Writing Guide. 

The University of Michigan Press, USA,2003 

John M Swales and Christine B.Feak 

“Academic writing for Graduate Students’’ 2000, USA 

English for psychologists, Lilit Zakoyan, Երևան 2014 

 

 

 

1. 1602 /Մ02 2. Օտար լեզու-2 3. 3 կրեդիտ 

4. 3.4 ժամ/ շաբ. 5.  10 ժամ գործ. 

6. 2-րդ կիսամյակ 7. Ստուգարք 

8.Դասընթացի նպատակն է՝ 

ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները, 

ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին, 

ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել 

թեստավորման հիմանական սկզբունքներին, ռազմավարությանը և 

մարտավարությանը, 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
ցուցաբերելու օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին 

համապատասխան (B2-C1), 

նկարագրելու միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և 

պահանջները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
գործնականում կատարելու թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական 

չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան 

արտահայտելու մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր 

խոսքով 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
արդյունավետ կիրառելու համակարգչային հմտությունները 

10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գ2. օգտվելու կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տարատեսակ 

աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, 

մասնագիտական գրքեր և գիտական հոդվածներ) 

Գ3. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 
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11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ, 

անհատական և խմբային աշխատանք, 

ինքնուրույն աշխատանք, 

գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է TOEFL թեստավորման 

միջոցով: 

13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից. 

օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները, 

լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման 

հիմանական սկզբունքները, 

լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը, 

միջազգային թեստերի (TOEFL, IELTS, ITEP) առանձնահատկությունները: 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1 Debora Philips “ Longman Preparation Course for the TOEFL IBT” Longman 2007 

2 Bruce Rogers “ The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation”, Thomson 2007 

Boston Educational Services “Official ITEP Preparation Guide”, Create Space Independent 

Publishing Platform 2014 

ETS “The Official Guide to the TOEFL Testing”, McGraw-Hill Education 2012 

Pauline Cullen “The Official Cambridge Guide to IELTS”, Cambridge English 2014 

Kaplan “IELTS Premier”, Kaplan Publishing 2016 
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

Պարտադիր 

 

1. 1306/Մ02 

 

2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ  3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.4  ժամ/3 շաբ. 

 

5. 10 ժամ դասախ.  

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. ստուգարք 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

Դասընթացում դիտարկվում են տեսական, փորձարարական և կիրառական 

հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները և այդ բնագավառներում գիտահետազոտական ու 

գործնական  աշխատանքների կազմակերպումը և ռազմավարությունները: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1.  հոգեբանության մեթոդաբանության հիմնախնդիրների և հոգեբանական 

հետազոտության գիտականության չափանիշները գնահատելու վերաբերյալ, 

2. հետազոտական և գործնական գործունեություն կազմակերպելու ռազմավարության 

վերաբերյալ:  
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. բացահայտել և տեսականորեն հիմնավորել բնագավառում արդիական հիմնա-

խնդիրներ, 

4. իրականացնել գիտահետազոտական գործունեություն, հոգեախտորոշում և խոր-

հրդատվություն, 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
5. կատարել հետազոտական աշխատանք հոգեբանության կիրառական բնագավառ-

ներում, 

6. դրսևորել տեսական, կիրառական հոգեբանական գիտելիքներ և հմտություններ 

մասնագիտական գործունեության տարբեր ոլորտներում: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա1. սահմանելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքի, 

հոգեախտորոշման, հոգեբանական խորհրդատվության, հոգեշտկման իրականացման 

հիմնարար սկզբունքները 

Բ1. նախագծելու զարգացման և կառավարման հոգեբանության ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական և հոգեբանական աջակցության 

կիրառական ծրագրեր  

Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա խնդիրները և 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները 

Գ3. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. դասախոսություն 

2. տպագիր նյութեր 

3. էլեկտրոնային 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Դասընթացը ավարտվում է ստուգարքով: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Հոգեբանության տեսությունների ձևավորման պատմական նախապայմաններ: Արդի 

հոգեբանության զարգացման օրինաչափությունները, ճգնաժամերը և բացահայտումները: 

Գիտական իմացություն. հարացույց, գաղափարներ, նոր գիտելիքներ: Գիտության և հոգե-

բանության մեթոդաբանություն՝ընդհանրություններ և տարբերություններ: Հոգեբանի 

մասնագիտական զարգացման նախապայմանները: Հոգեբանական հետազոտության կա-

ռուցվածքը և արդի ներկայացվող պահանջները: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1.  Юревич А.В. Методология и социология психологии. М.: Изд-во “Инс-т психологии 

РАН”, 2010 

2. Давид Мартин Д. Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики. – СПб.: 

прайм-ЕВРОЗНАК, 2004.  

3. Герчикова И. Н. Менеджмент: Учебник. - 2-е изд., М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. 

4. Мазилов В.А. Стены и мосты : методология психологической науки. Монография / 

В.А. Мазилов. — Ижевск : ERGO, 2015. 

5. Թոմաս Ս. Կուն, Գիտական հեղափոխությունների կառուցվածքը/Եր.Զանգակ,2004 

6. Ավանեսյան Հ.Մ., Փորձարարական հոգեբանություն (ուսումնական ձեռնարկ), «Էդիթ 

Պրինտ», Ե., 2010, 288 էջ 
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1. 1309/Մ01 

 

2. Հոգեբանության մեթոդաբանական հիմնախնդիրները 

 

3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 6.7 ժամ/3 շաբ. 5. 10 ժամ դաս. 10 ժամ գործ. 

  

6. 1-ին՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

ուսանողներին տրամադրել հիմնարար գիտելիքներ հոգեբանության մեթոդաբանական 

հիմքերի վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
     1. նկարագրել խնդրի վերաբերյալ պատմական զարգացման ուղիները և արդի վիճակը 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
2. վերլուծել ժամանակակից հոգեբանության մեջ առկա պարադիգմաները  

3. հիմնավորել մեթոդաբանության ճգնաժամային նախադրյալները 

4. համադրել պոզիտիվիստական և տրանսպերսոնալ պարադիգմաների 

տարբերությունները և ընդհանրությունները 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
5. համակարգել տարբեր պարադիգմաներին պատկանող գիտելիքները 
 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա1. սահմանելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքի, 

հոգեախտորոշման, հոգեբանական խորհրդատվության, հոգեշտկման իրականացման 

հիմնարար սկզբունքները 

Բ1. նախագծելու զարգացման և կառավարման հոգեբանության ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական և հոգեբանական աջակցության 

կիրառական ծրագրեր  

Գ1. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր 

Գ3. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. դասախոսություն 

2. ինտերակտիվ քննարկում 

3. սեմինար պարապմունք 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն: Բանավոր քննություն: Առավելագույնը 5 միավոր է: 

Միավորների քայլը 0.5 է:  

2.  2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավոր քննություն: Առավելագույնը 5 միավոր է: 

Միավորների քայլը 0.5 է:  

3. Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:  
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Ընդհանուր պատկերացում մեթոդաբանության վերաբերյալ 

2. Գիտական ճանաչողության վերաբերյալ պատկերացումների զարգացման 

պատմությունը 

3. Մեթոդաբանության մակարդակները 

4. Մեթոդաբանական սկզբունքները հոգեբանության մեջ 

5. Հոգեբանության պարադիգմաները 

6. Հոգեբանական գիտելիքի յուրահատկությունները 

7. Հոգեբանության մեթոդաբանության ճգնաժամ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Корнилова Т.В. Смирнов С.Д. Методологические основы психологии: Питер, 2006. - 320 с 

2. Веракса Н.Е. Методологические основы психологии. –М., Академия. 2008. 

3. Берулава Г.А. Методологические основы практической психологии: учеб. пособие. М.: 

МПСИ, 2004.192 с. Большой психологический словарь / Под ред. Б.Г.Мещерякова, 

В.П.Зинченко. СПб. 

4. Готтсданкер P.M. Основы психологического эксперимента: учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений. М.: Академия, 2005.  

5. Страусе А., Кобрин Дж. Основы качественного исследования: Обоснованная теория, 

процедуры и техники. М.: Эдиториал УРСС, 2001   
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1. 1308/Մ01 

 

2. Անձի ժամանակակից տեսություններ 3.  6 ECTS 

կրեդիտ 

4.  6.7  ժամ/ շաբ. 

 

5.  10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6.  2-րդ ՝ գարնանային կիսամյակ 7.  Եզրափակիչ գնահատումով  

8.    Դասընթացի նպատակն է`  

 ծանոթացնելու անձի հոգեբանության առարկայի ժամանակակից 

ընկալումներին, 

 տրամադրելու գիտելիքներ անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման 

սոցիալական, մշակութային և էքզիստենցիալ/հոգևոր չափումներով 

պայմանավորված նոր միտումների մասին:   

 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 թվարկելու և բացատրելու անձի ժամանակակից տեսությունների 

հիմնադրույթները,  

 քննարկելու անձի տարբեր տեսությունների սահմանափակումները և 

կիրառական նշանակությունը: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 վերլուծելու և համեմատելու անձի տարբեր սահմանումները,  

 տարանջատելու անձի հիմնախնդրի ուսումնասիրման 

հնարավորությունները տարբեր հոգեբանական 

դիսկուրսներում/տիրույթներում,  

 ձևակերպելու անձի ուսումնասիրման հարցադրումներ` կախված տարբեր 

կիրառական խնդիրներից:    

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

 պատրաստելու բանավոր զեկուցում և վարել գիտական բանավեճ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Ա1.  սահմանելու անձի հոգեբանության բնագավառի զարգացման 

պատմամշակութային նախադրյալները, մեթոդաբանական հիմքերը և 

զարգացման ժամանակակից միտումները, 

Ա2. ներկայացնելու անձի հոգեբանության ժամանակակից հոգեբանական մակրո- 

և միկրոտեսությունները և հայեցակարգերը, 

Բ2. վերլուծելու անձի նույնականացման միտումները, վարքաձևերը և 

համոզմունքների համակարգը ժամանակակից սոցիալ-մշակութային 

փոփոխությունների համատեքստում, 

Գ3. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
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1.  դասախոսություն, 

2.  սեմինար պարապմունք և քննարկման կազմակերպում, 

3.  մասնակցություն քննարկումներին, հանձնարարված գրականության քննադատական 

վերլուծույուն,  

4. հիմնախնդրի ինքնուրույն վերլուծություն և բանավոր զեկուցում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է  առավելագույնը 5 միավոր.  
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին գրավոր 

կերպով: 

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, 

նյութի ճիշտ մեկնաբանություն: 

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է  առավելագույնը 5 միավոր.. 
Գնահատման մեթոդ. էսսեի պատրաստման և բանավոր ներկայացման գնահատում: 

Գնահատման չափանիշներ. վերլուծական մոտեցում, էսսեում արտացոլված նյութի 

ամբողջականություն, նյութի տիրպետման աստիճան և ներկայացման որակ: 

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է  առավելագույնը 10 միավոր..  
բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի: 

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, 

վերլուծական պատասխաններ: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

ԲԱԺԻՆ 1.  Անձի դիսպոզիցիոնալ և սոցիալ-կոգնիտիվ ուղությունները   

ԲԱԺԻՆ 2. Անձի հոգեդինամիկ տեսությունների զարգացումը 

ԲԱԺԻՆ 3.  Անձի ավտոնամիայի, ինքնիրականացման  և երջանկությանը վերաբերող 

ուսումնասիրություններ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. / Под ред. Д. А. 

Леонтьева. – М.: Смысл, 2002. 

2. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. / Пер, с 

англ. М. С. Жамкочьян. Под ред. В. С. Магуна — М.: Аспект Пресс, 2001. 

3. Тайсон, Филлис, and Р. Л. Тайсон. Психоаналитические теории развития. 

Directmedia, 2013. 

4. McAdams D, Pals JL. “A new Big Five: fundamental principles for an integrative 

science of personality.” Am Psychol. Apr; 61(3). 2006: (pp. 204-17). 

5. Mischel, Walter, Yuichi Shoda, and Ozlem Ayduk. Introduction to personality: 

Toward an integrative science of the person. Wiley Global Education, 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McAdams%20DP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16594837
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pals%20JL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16594837
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16594837
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1. 1308/Մ02 

 

2. Հասուն տարիքի հոգեբանություն և խորհրդատվություն 

 

3. 3  ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.4 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝գարնանային կիսամյակ 

 

7. առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակնէ՝ 

 ուսումնասիրել անձի զարգացման կարևորագույն գործընթացների` 

ինքնագիտակցության, նույնականության, ինքնիրացման, ինքնադետերմինացիայի 

առանձնահատկությունները,  

 տրամադրել գիտելիքներ անձնային հասունության, այն պայմանավորող գործոնների  

և զարգացման հնարավորությունների վերաբերյալ: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 
1. նկարագրելու անձնային հասունության բաղադրիչները և դրանց ձևավորման 

հոգեբանական առանձնահատկությունները,  
2. մատնանշելու անձնային հասունության դերը հոգեկան առողջության մեջ, 
3. բացատրելու  անձի նույնականության, ինքնագիտակցության, ինքնիրականացման դերը 

հասուն տարիքում ընթացող զարգացման գործընթացներում: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 
4. իրականացնելու անհատական հոգեախտորոշիչ աշխատանք հասուն տարիքի 

ներկայացուցիչների հետ,   
5. տարբերակելու հասունության փուլում ի հայտ եկող ճգնաժամային դրսևորումները,  
6. տրամադրելու հասունության փուլի խնդիրների վերաբերյալ հոգեբանական 

աջակցություն: 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
 

7. ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, պատրաստել զեկուցումներ, 
8. ստեղծագործաբար կիրառելու ունեցած գիտելիքները: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

1.  Ա2. նկարագրելու տարիքային տարբեր փուլերում զարգացման 

առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,   զարգացման 

ախտաբանության և խանգարումների առաջացման գործոնները, 

2. Ա6. մեկնաբանելու զարգացման հոգեբանության ժամանակակից տեսությունները և 

մեթոդաբանական հիմքերը, սահմանելու կրթության դերը անձի ձևավորման և հոգեկան 

գործընթացների առանձնահատկությունների զարգացման գործընթացում, 
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3. Բ2. կանխատեսելու անձի զարգացման առանձնահատկությունները սոցիալ-

մշակութային գործոնների ներքո և վերլուծելու ընտանիքի դերը անձի զարգացման 

գործընթացում, 

4. Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա խնդիրները և 

գնահատելու դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 
 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալձևերն ու մեթոդները. 

 

1. Դասախոսություն, գործնական պարապմունքներ 

2. Ինտերակտիվ մեթոդներ, քննարկում 

3. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և քննադատական վերլուծություն 

4. Ինքնուրույն արտալսարանային անհատական աշխատանքներ (անհատական դեպքի 

ուսումնասիրություններ և դրանց արդյունքների ներկայացում այլն): 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Գնահատման մեթոդները՝  բանավոր քննություն: 

Գնահատման չափանիշները՝ դասընթացի նյութի յուրացման որակ և ընդգրկում, մտքի 

վերլուծականություն և ինքնուրույնություն: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Նույնականություն, նույնականության կարգավիճակներ 

2. Անձնային հասունություն 

3. Ինքնադետերմինացիա և ավտոնոմիա 

4. Ինքնագիտակցություն 

5.Անձի ինքնորոշում և մասնագիտական կայացում 

7. Անձի զարգացման ճգնաժամեր 

 

14. Հիմնականգրականությանցանկ. 

 

1. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы взрослости. – М.: Изд-во Эксмо, 2005.  

2. Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. / Под ред. Д. А. Леонтьева. – М.: 

Смысл, 2002. 

3. Первин Л., Джон О.Психология личности: Теория и исследования. / Пер, с англ. М. С. 

Жамкочьян. Под ред. В. С. Магуна — М.: Аспект Пресс, 2001. 

4. Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть/ Под ред. Реан А.А. 

СПб.:прайм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 384 с. 

5. Эриксон Э., Идентичность, юность и кризис. М., Прогресс, 2006, 344с. 
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1. 1306/Մ04 2. PR-ի և իմիջի հոգեբանություն 3. 3 ECTS կրեդիտ 

4.  3.4 ժամ/3 շաբ. 5. 10 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկի  

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ուսանողներին ծանոթացնել PR, իմիջմեյքինգի և գովազդի հիմնական 

առանձնահատկություններին և տարբերությանը, 

 ձևավորել հմտություններ PR, գովազդիև իմիջմեյքինգի հիմնական գործիքակազմը կիրառելու 

համար: 

 

 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. տարբերակել, անվանել հիմնական կատեգորիաները, սահմանել և համեմատել դրանք, 

2. վերլուծել PR-ը, գովազդը և իմիջմեյքինգը  հոգեբանական գիտելիքի դիտանկյունից, 

3. ճանաչել և նկարագրել ոլորտում առկա PR և գովազդի դասական և ժամանակակից 

տեսությունները: 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. ձևավորել և գնահատել PR ծրագրեր և կառուցել իմիջային ռազմավարություններ, 

5. հոգեբանական մեթոդաբանությամբ վերլուծել և գնահատել ժամանակակից գովազդներն ու 

PR ծրագրերը, 

6. մշակել արդյունավետ հաղորդակցման առաջարկներ և իրագործել դրանք: 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. Դասընթացը հնարավորություն է տալիս ստանալ ընդհանրական գիտելիքներ արդյունավետ 

կառավարչական և կազմակերպական գործունեության իրականացման համար: 

 
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Դասընթացը ապահովում է կազմակերպական հոգեբանին անհրաժեշտ գիտելիքներ և դրանց 

իրականացման հմտություններ արդյունավետ հաղորդակցման և մենեջմենթի ոլորտում: 
 

Ա5. տիրապետելու կառավարման և կազմակերպական, կիրառական սոցիալական 

հոգեբանության տեսական հիմունքներին, մարքեթինգի, գովազդի, իմիջի հոգեբանության 

մեթոդներին 

Բ6. կիրառել մասնագիտական կողմնորոշումը, աշխատակազմի ընտրությունը և համալրումը, 

մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, գովազդի և հասարակայնության հետ կապերը 

ապահովող հոգեբանական տեխնոլոգիաները 

Բ7. անել առաջարկներ տնտեսական վարքի արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ 

Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները 
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. Ինտեռակտիվ մեթոդ: 

2. Խմբային աշխատանք՝քննարկում, թրենինգներ: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք՝ գրականության վերլուծություն, զեկույցների, վիզուալ 

ցուցադրությունների և հեղինակային ծրագրերի պատրաստում և ներկայացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

Եզրափակիչ քննություն – բանավոր հարցում, գնահատվում է 20 միավորով:  

Գնահատման հիմնական չափանիշները՝ նյութի տիրապետում, ինքնուրույնություն, 

վերլուծական միտք, գիտելիքի ընդհանրացման և կիրառական ելքի հստակ գիտակցում: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

Բաժին 1՝ PR՝ որպես արդյունավետ հաղորդակցում, հիմնական առանձնահատկությունները: 

Տվյալ բաժնում ներկայացված է հասարակայնության հետ կապեր կատեգորիայի սահմանում և 

վերուծություն: Ներկայացվում է տվյալ ֆենոմենի զարգացման պատմական ակնարկ և 

քննարկվում են դրա առաջացումը դետերմինավորող գործոնները: Բաժինը ներառում է 

արդյունավետ հաղորդակցման հիմնական փուլերը PR հաղորդակցման մոդելի օրինակի վրա: 

Բաժին 2՝  Իմիջմեյքինգ, իմիջի ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները և մեխանիզմները, 

գործարար իմիջ: 

Բաժինը ներառում է իմիջագիտության զարգացման պատմական ակնարկ, քննարկվում է իմիջ 

հասկացությունը տարբեր հոգեբանական մոտեցումների դիտանկյունից: Ներառված է 

արդյունավետ իմիջի  ձևավորման կարևոր գործոնների վերլուծությունը: Բաժինը ներառում է 

սոցիալական տարբեր ոլորտներում իմիջի ձևավորման մասին գիտելիքներ: 

Բաժին 3՝ Գովազդ. տեսակները, գործառույթները, դրա ձևավորման հիմնական 

օրինաչափությունները և ներգործության հոգեբանական մեխանիզմները: 

Երրորդ բաժնում խոսվում է առևտրային, սոցիալական և քաղաքական գովազդի 

առանձնահատկությունների, տարբերությունների և սպառողների վրա ներազդման 

մեխանիզմների մասին: Ձևավորվում են հմտություններ արդյունավետ գովազդի կերտման 

համար: 

 Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

1. Ասրիյան Է.Վ., Քաղաքական իմիջի հոգեբանական հիմունքները: Մենագրություն: Եր.: 

Հեղ.հրատ., 2016. – 232 էջ: 

2. Մելքոնյան Ն.Ա., Քաղաքական իմիջ. Մեկնաբանություններ և ձևավորման սկզբունքներ: 

Դասընթաց հասարակագետների համար: Եր. Երևանի պետ. Համալսարանի հրատ. 2007., 

162 էջ 

3. Богданов Е., Зазыкин В., Психологические основы «Паблик рилейшнз» 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2004. - 204  

4. Гуревич П.С., Психология рекламы: Учебник для студентов вузов. – М.: 2005. – 287с. 

5. Кармин А.С., Психология рекламы., СПб.: Изд. ДНК, 2004. - 512с. 

6. Лебедев-Любимов А.Н., Психология рекламы. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 384 с. 

7. Маркони Д., PR: Полное руководство; Пер. с англ. Д.Р. Геренава, Ю.П. Леоновой. – М.: 

Вершина, 2006. – 256 с. 
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8. Перелыгина Е.Б., Психология имиджа: Учебное пособие, - М.: Аспект Пресс, 2002. – 223 с. 

9. Шарков Ф.И., Паблик Рилейшнз, Екатеринбург, Деловая книга, 2005. – 252 с. 

10. Шейнов В.П., Пиар белый и черный: Технологии скрытого управления людьми. – М.: АСТ; 

Мн.: Харвест, 2005. – 672 с. 

 

 

 

1. 1309/Մ02 2. Հետտրավմատիկ սթրեսի կառավարում 3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.4 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝  գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին տրամադրել հիմնարար հետտրավմատիկ 

սթրեսային խանգարումների և դրանց հաղթահարման եղանակաների մասին: 

 

 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. Նկարագրելու սթրեսի վերաբերյալ տարբեր տեսությունները 

2. Լուսաբանելու հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների 

առանձնահատկությունները   

3. ընտրել հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների հաղթահարման մեթոդներ 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. կիրառելու սթրեսի հաղթահարման ռազմավարություն` խնդրի բնույթին 

համապատասխան 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. վերլուծելու հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների առկա խնդիրները և 

առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ  
 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

1. Ա2. Մեկնաբանելու մարտական գործընթացների կառավարման, հետտրավմատիկ 

սթրեսային խանգարումների, հակաժգնաժամային հոգեկարգավորման գործընթացները 

2. Բ3. Վերլուծելու հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների, ճգնաժամի հոգեսոմատիկ 

հակազդումների, սուիցիդալ վարքի դրսևորումները 

3. Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները և տարածելու նորերը 

4. Գ4. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու ճգնաժամային հոգեբանության 

ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը, խնդիրները, 

օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն  
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

 Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննություն` 20 միավոր առավելագույն արժեքով:  

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների հոգեբանական բնութագիրը;  

2. Տրավմայի հետ հոգեբանական աշխատանքի յուրահատկություններն ու 

առանձնահատկությունները: 

3. Ընդհանուր ադապտացիոն սինդրոմ/Սելյե/ 

4. Միկրոսթրեսորները և դրանց ազդեցությունը 

5. Երեխաների սթրես մենեջմենթ 

6. Սթրեսի հաղթահարման միջոցները 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Шавердян Г. М., ,,Травматический стресс. Психические расстройства и развитие личности”, 

1998 г. 

2. Сукиасян С. Г., Тадевосян А. С., ,,Стресс и постстрессовые расстройства’’, 2003 г. 

3. Брайт Джим, Джонс Фиона, Стресс. Теории, исследования, мифы 
4. Селье Г., ,,Стресс без дистресса”, 1995 г. 

5. Тарабрина Н. В., ,, Практикум по психологии посттравматического стресса’’, 2000 г. 

 

 

 

1. 1309/Մ03 2. Հակաճգնաժամային հոգեկարգավորում 

 

3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.4 ժամ/3 շաբ. 

 

5. 10 ժամ դաս. 

6. 2-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Հակաճգնաժամային հոգեկարգավորման մոտեցումների ուսումնասիրում: 

 Ճգնաժամային իրավիճակում սթրեսի կառավարման մասին գիտելիքների 

տիրապետում: 

 Հոգեհուզական   վիճակի ներդաշնակեցման, հուզական կայունության բարձրացման 

միջոցների ուսումնասիում, հոգեկարգավորման  մեթոդների կիրառում:  

http://www.koob.ru/bright/
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9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 տիրապետելու հակաճգնաժամային հոգեկարգավորման ընդհանուր տեսական, 

մեթոդական տեսանկյուններին, 

 յուրացնելու դասընթացի գիտական հասկացությունները, 

 ձեռք բերելու տարբեր հոգեվիճակների կառավարման մասին գիտելիքներ: 

 

բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ 

 կարողանալու կիրառել հակաճգնայամային հոգեկարգավորման մեթոդները, 

տեխնիկաները, մեխանիզմները, 

 տիրապետելու , հուզական կայունության բարձացման միջոցներին, 

 կարողանալու վերլուծել և համեմատել հակաճգնայամային հոգեկարգավորման  

մեթոդներն,  

 տիրապետելու հոգեկարգավորման  հմտություններին, 

 սովորելու ապակառուցողական մտքերի, դիքրորոշումների հետ աշխատելու 

մեխանիզմները: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկ արողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

 ձեռք բերելու հոգեկարգավորման հիմնահարցերին վերաբերող  հիմքային 

պատկերացումներ, 

 վերլուծելու ճգնաժամային և առօրյա հոգեկարգավորման եղանակները: 

 10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

1. Ա2. Կիմանա անձի պաթոլոգիայի նևրոտիկ և փսիխոտիկ 

մակարդակները 

2. Բ2. Գնահատելու մարտական գործընթացների կառավարման, հակաճգնաժամային 

հոգեկարգավորման գործընթացների արդյունավետությունը  

3. Գ2. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների 

արդյունքները 

4. Գ3. ստեղծագործաբար կիրառելու ձեռքբերված գիտելիքները և տարածելու նորերը 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն 

2.  Պրեզենտացիաներ 

3.  Քննարկումներ 

4.  Գործնական աշխատանք 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Եզրափակիչ բանավոր քննություն՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով:    
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1. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

 

1. Հոգեկարգավորման հոգեբանական դրույթները, 

2. Հոգեկարգավորման մեխանիզմները և փորձնականորեն հիմնավորված ու 

հաստատված մոտեցումները. 

3. Հոգեկարգավորման օրիինաչափությունները և սկզբունքները. 

4. Հոգեհուզական կայունության ապահովման 

միջոցները.5.Հակաճգնաժամային հոգեկարգավորման  եղանակները և 

մեթոդները: 

 

 

2. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Гладкова С. Аутотренинг. Антистрессовые методики. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 315с. 

2. Гремлинг С., Ауэрбах С. Практикум по управлению стрессом. – Спб: Питер, 2002. – 240 с. 

3. Гринберг Дж. Управление стрессом. – Спб: Питер, 2004.- 496 с. 

4. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и  саморегуляция человека в условиях стресса. 

– Спб: Изд. Дом «Сентябрь», 2001. – 260 с. 

5. Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья: Практическое руководство. – М.: 

Ин-т Психотерапии, 2001. – 352 с. 

6. Алиев Х.М. Метод «Ключ» в борьбе со стрессом. – Ростов н/Д.: Изд-в  «Феникс», 2003. – 320 

с. 

 
 

 

1. 1306/Մ05 

 

2. Կառավարման և կազմակերպական հոգեբանություն 

 

3. 6 

 ECTS կրեդիտ 

4. 6.7 ժամ/3 շաբ. 

 

5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 իրազեկել կիրառական սոցիալական հոգեբանության և կառավարման հոգեբանության 

մեթոդաբանության հիմնախնդիրների վերաբերյալ 

 ձևավորել կառավարման և կազմակերպական հոգեբանություն բնագավառի տեսական 

գիտելիքներ և գործնական հմտություններ, որոնք կնպաստեն իրենց ապագա 

մասնագիտական ինքիրացման գործընթացում հոգեբանական գիտելիքի կիրառմանը, 

 ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանական գիտության միջոցով կառավարչական և 

կազմակերպական խնդիրների իրագործմանը: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնել կառավարման հոգեբանության առարկայի և հիմնախնդիրների արդի 

կարգավիճակը, 
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2. ներկայացնել կազմակերպական հոգեբանության առարկայի և հիմնախնդիրների արդի 

կարգավիճակը, 

3. գնահատել կառավարման սուբյեկտի ու օբյեկտի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները, 

4. ընդհանրացնել կազմակերպությունների և կառավարման համակարգի հոգեբանական 

օրինաչափությունների վերաբերյալ տեղեկությունները , 

5. բացահայտել կառավարչական որոշումների կայացման և խնդիրների լուծման 

օրինաչափությունները: 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ                                                                                                                                          
6.  կիրառել հոգեբանության իմացությունը մասնագիտական գործունեության մեջ, 

7.  տիրապետել կառավարչական հիմնախնդիրներ լուծելու հմտություններին, 

8.  կիրառել կառավարչական որոշումների ընդունման կարողությունները: 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  
9. կիրառել կառավարիչների հոգեբանական առանձնահատկությունների գնահատման և 

զարգացման օրինաչափությունների միջոցները: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

Ա3. տարբերակելու կառավարման ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրների բացահայտման և 

լուծման ռազմավարությունը 

Բ1. նախագծելու զարգացման և կառավարման հոգեբանության ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական և հոգեբանական աջակցության կիրառական 

ծրագրեր 

Բ8. ստեղծել նախապայմաններ անձի և խմբի, խմբի անդամների միջև հարաբերությունների և 

գործունեության ներդաշնակ զարգացման համար 

Գ3. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր 
 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. դասախոսություն 

2. գործ./սեմինար 

3. տպագիր նյութեր 

4. էլեկտրոնային 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. ռեֆերատ, բանավոր, 5 միավոր. 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, 5 միավոր. 

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր-10 միավոր. 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

Կառավարման հոգեբանության առարկան և խնդիրները, կառավարման սուբյեկտն ու օբյեկտը, 

ղեկավարի անձը և կառավարման արվեստը, ղեկավարման տիպերը և կառավարման ոճերը, 

կազմակերպչական կոնֆլիկտներ և դրանց հաղթահարումը, կառավարչական խնդիրների 

լուծման հոգեբանական մեթոդները:  

Կառավարման համակարգի բովանդակության հոգեբանական վերլուծություն: 

Կազմակերպությունների գործունեության հոգեբանական վերլուծություն: Ղեկավարի 
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հոգեբանական կարևոր հատկությունները: Պրոֆեսիոգրամա և պսիխոգրամա: Կադրային 

քաղաքականության դերը և գործունեության արդյունավետությունը: Մասնագիտական 

ընտրություն և վերապատրաստում: Կազմակերպուրայն գործունեության հոգեբանական 

առանձնահատկությունները և նախապայմանները: 

Ծրագիրը ենթադրում է նաև գործնական աշխատանքների կատարում, որոնք ուսանողներին 

թույլ կտան ինքնուրույն մշակել եւ կիրառել համապատասխան մեթոդական հնարներ:  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

1. Կառավարման հոգեբանություն/ կազմ. Սեդրակյան Ս., Եդիգարյան 

Վ., Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,2004 

2. Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր/ կազմ. 

Սահակյան, Ուսումնական ուղեցույց, Երևան, 2015 

3. Райгородский Д.Я. Психология менеджмента. Учебное посбие. Самара: Изд.дом «Бахран-М», 

2005.-768с. 

4. Сысоев В.В.,Сысоев И.В. Теоретические основы управления. Уч.пособ.,М.:Изд.СГУ, 2006.-394с. 

5. Почебут Л. Г., Чикер В. А. П 65 Организационная социальная психология: Учебное пособие. - 

СПб.: Изд-во «Речь», 2002.-298 с. 

6. Oxford Handbook of Organizational Psycholog Kozlowski (Ed)/ http://www.oxfordhandbooks.com/ 

 

 

 

1. 1308/Մ03 

 

2. Մանկության հոգեբանություն և տարիքային հոգեախտորոշման 

մեթոդներ «Հետազոտական բաղադրիչով» 

 

3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 6.7 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. եզրափակիչ   գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 տրամադրել ուսանողներին երեխաների և դեռահասների հոգեախտորոշման սկզբունքների և 

մեթոդների վերաբերյալ գիտելիք, 

 ձևավորել տարիքային հոգեախտորոշման մեթոդիկաների կիրառման հմտություններ: 

 

9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնելու տարիքային հոգեախտորոշման տեսական և մեթոդաբանական հիմունքները, 

2. թվարկելու և ներկայացնելու երեխաների և դեռահասների հոգեախտորոշման հիմնական 

մեթոդները և դրանց առանձնահատկությունները, 

3. բացատրելու հոգեբանական տեղեկատվության ստացման և օգտագործման 

առանձնահատկությունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու տարիքային հոգեախտորոշման հիմնական եզրույթներն ու հասկացությունները, 

5. ընտրելու և կիրառելու տարիքին համապատասխան հոգեախտորոշիչ մեթոդներ: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
6. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

1. Ա2. նկարագրելու տարիքային տարբեր փուլերում զարգացման 

առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,   զարգացման 

ախտաբանության և խանգարումների առաջացման գործոնները, 

2. Ա4. բնութագրելու տարիքային տարբեր փուլերում հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկող 

խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրակա¬նացման սկզբունքները և 

մեթոդները, 

3. Բ3. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկողական և  հոգեթերապևտիկ 

մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ ախտաբանական խնդիրներ 

ունեցող երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների հետ աշխատանքում, 

4. Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու 

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություններ  

2. Բանավեճ 

3. Քննարկումներ 

4. Դեպքերի վերլուծություններ 

5. Խմբային աշխատանքներ 

6. Մենագրությունների և գիտական հոդվածների վերլուծություն և զեկույցներ 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն. 
Գնահատման մեթոդները՝ գրավոր պատասխաններ հարցերին:   
Գնահատման չափանիշները՝  տեսական և գործնական նյութի իմացության աստիճան: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. 
Գնահատման մեթոդները՝  զեկույցի ներկայացում, ինքնուրույն վերլուծություն: 
Գնահատման չափանիշները՝  կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը առաջադրված 

պահանջներին,  նյութի քննադատական վերլուծություն: 

3. Եզրափակիչ քննություն.  
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում, հոգեախտորոշման մեթոդների ներկայացում: 
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման մակարդակը, հոգեախտորոշիչ 

մեթոդիկաների կիրառման սկզբունքների իմացությունը: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Տարիքային հոգեախտորոշման առարկան, նպատակը, խնդիրները։   

2. Հոգեախտորոշիչ տվյալների ստացման մեթոդաբանական հիմունքները։  

3. Վաղ մանկության հոգեճանաչումը, դրա առանձնահատկությունները։  

4. Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների հետ թեստերի անցկացման 

առանձնահատկությունները։  
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Ստեփանյան Ռ., Գալստյան Ա. Հոգեդիագնոստիկա /Ուսումնական ձեռնարկ։ Երևան, ԵՊՀ 

հրատարակչություն, 2012։ 

2. Змановская Е. В. Девиантология. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 

2003. 

3. Матвеев Б. Р. Развитие личности подростка: Программа практических занятий. СПб: Речь, 2007. 

4. Практикум детской психокоррекции: Игры, упражнения, техники /О. Н. Истратова. Ростов н/Д: 

Феникс, 2007. 

5. Практическая психология образования /Под ред. И. В. Дубровиной. СПб: Питер, 2004. 

 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ 

Կամընտրական 

 

 

1. 1306/Մ10 

  

2. Գեշտալտ խորհրդատվությունը կազմակերպությունում  

  

3. 3 ECTS կրեդիտ  

4. 3.4 ժամ/ 3 շաբ.  

  

5.  10 ժամ դաս.  

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ  

  

7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 Տալ գիտելիքներ ու հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են կազմակերպություններում գեշտալտ 

խորհրդատվություն  կազմակերպման համար:  

 Գիտելիքներ փոխանցել  գեշտալտ մոտեցման հիմնական հասկացությունների, ինչպես նաև 

դրանց կիրառման և գեշտալտ խորհրդատվական միջամտություն կազմակերպելու վերաբերյալ: 

  Ձևավորել պատկերացումներ գեշտալտ խորհրդատվության հնարավորությունների վերաբերյալ: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

1. բացատրել գեշտալտ մոտեցման հիմնական սկզբունքները, հիմնադրույթներն ու 

հասկացությունները 

2. ներկայացնել կազմակերպությունում հոգեբանական երևույթների մեկնաբանության գեշտալտ 

մոտեցումները 

3. պարզաբանել և օգտագործել գեշտալտ մոտեցման տեխնիկաները 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  
4. կիրառել հոգեբանական (տեսական և գործնական) գիտելիքները  կազմակերպական 

միջավայրում, ինչպես ախտորոշիչ այնպես էլ շտկողական աշխատանքներ կատարելիս  
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5. վերլուծել խմբային գործընթացները, իրականացնելու հոգեբանական միջամտություններ 

համապատասխան կառուցվածքի: 

6. ցուցաբերել անհրաժեշտ հոգեբանական միջամտություն միջանձնային կոնֆլիկտների 

կանխարգելման և հանգուցալուծման համար:  

7. մշակել կենսունակ կոլեկտիվի  կառավարման մոդել 

8. իրականացնել գործնական աշխատանքներ ինչպես խմբի այնպես էլ առանձին 

աշխատակիցների հետ 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

9. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում 

10. բացահայտել կազմակերպության կենսունակությանը խոչընդոտող հոգեբանական գործոնները 

11. կազմակերպել հոգեշտկողական աշխատանքներ: 
 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   
  

Ա3. տարբերակելու կառավարման ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրների բացահայտման և լուծման 

ռազմավարությունը 

Բ3. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկողական և  հոգեթերապևտիկ մեթոդներ 

ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների, 

դեռահասների և մեծահասակների հետ աշխատանքում  

Բ8. ստեղծել նախապայմաններ անձի և խմբի, խմբի անդամների միջև հարաբերությունների և գոր-

ծունեության ներդաշնակ զարգացման համար 

Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու դրանց 

լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները 
   

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1. Դասախոսություններ և քննարկումներ 

2. Իրավիճակային վերլուծություններ 

3. Դերային խաղեր և հմտությունների մարզում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  
  

  Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր քննություն:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 

ԲԱԺԻՆ 1. ԳԵՇՏԱԼՏ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԸ  

Առարկայի շրջանակներում քննարկվող առաջին բաժինը նվիրված է Գեշտալտ տեսության հիմնական 

հայեցակարգերի ուսումնասիրմանը:  Այն հնարավորություն է տալիս ուսանողներին պատկերացում 

կազմել կազմակերպություններում գեշտալտ մոտեցմամբ աշխատանքի հնարավորությունների մասին: 

Քննարկվում են ֆոնի և ֆիգուրայի, գիտակցման, կոնտակտի գործընթացի և մեխանիզմների 

առանձնահատկությունները:  Դաշտի տեսության հիմնական դրույթները:   

ԲԱԺԻՆ 2․ ԳԵՇՏԱԼՏ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ 

Սույն բաժնում ներկայացվում են  առողջ կազմակերպության գաղափարը, կազմակերպությունը որպես 

օրգանիզմ դիտարկելու մոտեցումը: Այս հիմնական հմտությունները կնպաստեն  կազմակերպությունը  

տեսնել որպես կենդանի սոցիալական համակարգ և առանձնացնել կազմակերպության կենսական 

դաշտը(ԿԿԴ): Այս բաժնի ուսումնասիրության արդյունքում ձևավորվում են ԿԿԴ-ի զարգացման 
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մոտեցումները, ստեղծարար հարմարման գաղափարը: Քննարկվում են նաև Ֆասիլիտացիոն 

կառավարման առանձնահատկությունները: Սույն բաժնում քննարկվող թեմաները թույլ են տալիս 

ուսանողներին գործնականում կիրառել հոգեբանական հմտություններ կազմակերպության առողջ 

մթնոլորտի ձևավորման և զարգացման համար:   

ԲԱԺԻՆ 3.ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԳԵՇՏԱԼՏ ՄՈՏԵՑՄԱՄԲ  

Բաժնում ներկայացվում են թեմաներ, որոնք ուսանողները կկարողանան կիրառել  

կազմակերպությունում գործող խմբի առողջ զարգացման և արդյունավետ աշխատանքի համար:  

Կքննարկվեն ԿԿԶ-ի հիմնական բաղադրիչները՝ կենսունակության վերականգնում, խմբի հիմնական 

պահանջմունքների դուրսբերում, խմբային պահանջմունքի բավարարման աջակցություն:   Հատուկ 

ուշադրություն է հատկացվում միջանձնային հարաբերություններում գիտակցության և զգացմունքների 

համապատասխանությանը: Այս ամենը թույլ կտա ուկնդիրներին  հասկանալու և վերլուծելու  խմբային 

գործընթացները հիմնական դժվարությունների պատճառները, որոնք ընկած են կոլեկտիվում 

միջանձնային հարաբերությունների և կոնֆլիկտային իրավիճակների ու արդյունավետ աշխատանք 

կատարելու հիմքում։ 

ԲԱԺԻՆ 4. ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ՄՈԴԵԼ, ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԽԱԹԱՐՈՒՄ 

Բաժնում քննարկվում են թեմաներ՝ կապված   կազմակերպության խաթարված գործընթացի 

ախտորոշման հետ: Ուկնդիրները ձեռք կբերեն կազմակերպական կյանքի արգելափակման 

շրջանակները որոշելու հմտություն: Կուսումնասիրեն կազմակերպական միջավայրի ախտորոշման 

մեթոդները գեշտալտ մոտեցմամբ և դրանց կիրառման յուրահատկությունները: Դա հնարավորություն 

կտա հոգեբանական աշխատանքներ ծավալել այն կազմակերպություններում, որոնք  գտնվում են 

փակուղու մեջ, չեն կարող առողջ գործել:  Այս ամենը թույլ կտա ապագա կազմակերպական 

հոգեբաններին հասկանալու և վերլուծելու գործնական աշխատանքում ծագող խնդիրները և 

դժվարությունները ու դրանց հաղթահարման ուղիները։ 

ԲԱԺԻՆ 5. ՖԱՍԻԼԻՏԱՑԻՈՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Սույն բաժնում ներկայացված են  կազմակերպական միջավայրում վստահության, հոգեբանական 

ճնշման և գիտակցման արտահայտման առանձնահատկությունները: Ֆենոմենոլոգիան և դրա 

դրսևորումները:  Ֆունցիոնալ և սելեկտիվ ինքնաբացահայտումը: Այս բաժնի ուսումնասիրումը թույլ 

կտա գործնականում կատարել շտկողական աշխատանքներ, կազմակերպական միջավայրի առողջ 

կենսակերպը խաթարող գործոնների հետ: Սույն բաժինը նեռարում է նաև հոգեթերապեվտիկ 

միջամտության  յուրահատկությունների ուսումնասիրում գեշտալտ մոտեցումով։ 

ԲԱԺԻՆ 6․ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻՆ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՁԵՎԵՐԸ 

Սույն բաժնում ներկայացված են կազմակերպական միջավայրին հոգեբանական միջամտություն 

ցուցաբերելու հիմնական կանոնները գեշտալտում: Դիրքրի համաձայնեցումը և կանտակտի 

հաստատումը: Փոփոխությունները որպես սկիզբ դիտարկումը: Բևեռայնությունը և ֆիքսված 

վերաբերմունքը: Հոգեբանական միջամտությունների կառուցվածքը, փակուղում գտնվելու երևույթը: 

Սույն բաժնի ուսումնասիրումը հիմնված է գործնական վարժությունների վրա, որը մասնակիցներին 

թույլ կտա գիտակցել իրական աշխատանքի խոչնդոտները և շտկել դրանք:  

ԲԱԺԻՆ 7. ԽՄԲԱՅԻՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԵՎ ԳԵՇՏԱԼՏ ՏԵՍԱԿԵՏԸ 

Այս բաժնում ուկնդիրները կուսումնասիրեն խումբ հասկացությունը գեշտալտի տեսանկյունից մասի և 

ամբողջի գաղափարի դրսևորումը խմբային գործընթացում, խմբային զարգացումը գեշտալտի 

տեսանկյունից: Բաժնի ուսումնասիրությունից հետո մասնակիցները կկարողանան խմբային 

զարգացման տարբեր աստիճաններում համապատասխան միջամտության ձևը կիրառել:  
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14.14,Հիմնական գրականության ցանկ. 
  

1. Серж и Анна Гингеры. Гештальт — терапия контакта. Пер. с фр. Е. В. Просветиной. СПб.: Специальная 

Литература, 1999.-287 с. 

2. Гингер С. Гештальт: искусство контакта / Пер. с англ. Т.А. Ребеко. — Изд. 2-е. — М.: Академический 

Проект; Культура, 2010. — 191 с. — (Психотерапевтические технологии). 

3. Фредерик Саломон Перлз Пауль Гудмен Ральф Хефферлин  «Практикум по гештальт-терапии.»: 

Институт Психотерапии; Москва; 2001 

4. Джойс Ф., Силлс Ш. Гештальт-терапия шаг за шагом: Навыки в гештальт-терапии — М, Институт 

Общегуматинарных Исследований, 2010 — 352с 

5. Сильнова О. Управление изменениями в организациях. В сб. Гештальт-терапия и Консультирование. 

Вып.1.М.,2001.  

6.  9 Dо1gоро1оv N. Stаgеs of Power in Gesaslt. In : Մunchner Gestalt-Tage-93. Was ist Մacht? Մunchen, 1993  

7. 10.Nevis E. Organisational Consulting. GIC Press,1987. 

8. Frans ՄeulՄeester Changing is standing still A geshtalt perspective on organization 2006 

 

1. 1309/Մ04 2.  Կորստի հոգեբանություն 
1. 3 կրեդիտ 

ECTS 

2. 3.4 ժամ/շաբ. 3. 10 ժամ դաս. 

4. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 5. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին կորստի հետ աշխատանքի սկզբունքներին  

 ծանոթացնել կորստի հետ աշխատանքի հիմնական մեթոդներին 

 գիտելիքներ փոխանցել նշված մեթոդների կիրառման վերաբերյալ 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ճանաչելու   կորստի հետ աշխատանքի օրինաչափությունները  

2. սահմանելու կորստի հետ աշխատանքի կիրառական սկզբունքները 

3. ընտրելու կորստի հետ աշխատանքի կազմակերպման հիմնական դրույթները 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. նախագծել կորստի հետ աշխատանքի պլան  

2. վերլուծել կորստի հետ աշխատանքի տարբեր մեթոդների կիրառելիության աստիճանը 

ընտրել կորստի հետ աշխատանքի համապատասխան ձևեր՝մտերիմի, երեխայի մահ, 

բաժանություն 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
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3. Կառուցել կորստի հետ աշխատանքի համար նախատեսված քայլերի հաջորդականության 

նախագիծը 

4. Կազմակերպել կորստի հետ աշխատանքի տարբեր փուլեր / ներածական հանդիպումներ, 

նպատակի իրականացման փուլեր, ավարտ/ 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա5. Դասակարգելու կորստի հետ աշխատանքի, կիրառական-օպերատիվ գործունեության, խմբի հետ 

աշխատանքի մեթոդները 

2. Բ5. Կիրառելու  կորստի հետ աշխատանքի, մարմնակողմնորոշիչ հոգեթերապիայի և խմբի հետ 

աշխատանքի մեթոդները 

3. Գ2. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները 

4. Գ4. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու ճգնաժամային հոգեբանության 

ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով նպատակը, խնդիրները, օբյեկտը, 

առարկան, վարկածը և այլն  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 դասախոսություններ և քննարկումներ 

 գործնական փորձեր 

 դերային խաղեր 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննություն 20 միավոր առավելագույն արժեքով, գնահատման 

քայլը՝ 0.5 միավոր: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

 ԲԱԺԻՆ I. ԿՈՐՍՏԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 ԲԱԺԻՆ II. ԿՈՐՍՏԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ 

 ԲԱԺԻՆ III. ԿՈՐՍՏԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

1. Боулби Дж. Создание и разрушение эмоциональных связей. — М.: Академический проект, 2004. 

— 232 с. 

2. Психология смерти и умирания: Хрестоматия /Сост. К.В. Сельченок. - Мн.: Харвест, 1998.  

3. Хуземан Ф. Об образе и смысле смерти. - М.: Энигма. - 1997. 

4. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М.: Независимая фирма "Класс", 1999. - 685 с. 

5. Worden J. Grief Counseling and Grief Therapy //A Handbook for the Mental Health Practitioner, Fourth 

Edition Publisher: Springer Publishing Company, Incorporated, 2008. — 248 р. 

6. When Death Enters the Therapeutic Space: Existential Perspectives in Psychotherapy and Counselling. 

1st Edition by Laura Barnett (Editor). 2002. 

 

 

 

 

 

1. 1306/Մ09 

  

2. Ձեռներեցության հոգեբանություն  3. 3 ECTS կրեդիտ  

4. 3.4 ժամ/ 3 շաբ.  

  

5. 10 ժամ դասախ.    

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 

  

7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  

 ուսումնասիրել կառավարման ոլորտում ձեռներեցի, ձեռներեց-ղեկավարի և ձեռներեցության, 

ինչպես նաև՝ լիդերի հոգեբանական հիմքերը, նաև՝ ձեռներեցության, լիդերության 

կենսաբանական և սոցիալական, ինչպես նաև՝ պաթոլոգիական կողմը:  

 Գիտելիքներ փոխանցել աշխարհի առաջատար տնտեսահամակարգ ունեցող երկրների 

կառավարչական գործունեությունում ձեռներեց-ղեկավարի հոգեբանական առանձնահատկու-

թյունների, վարքային մակարդակում ներգործության մեխանիզմների, կազմակերպչական 

վարքի կառավարման կոգնիտիվ ու վարքային մոտեցումների վերաբերյալ, հաշվի առնելով 

արդյունավետ վարքի բաղադրիչները և հիմնական դրույթները 

 Ծանոթացնել ձեռներեցության տարբեր գործնական և թրենինգային մոտեցումներին, ռիսկի 

գնալու ներքին պատրաստակամության ակտիվացմանն ուղղված հոգեբանական 

վարժություններին:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`  
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

1. բացատրել արդյունավետ ձեռներեցության հոգեբանական, սոցիալ-կենսաբանական կողմը 

2. վերլուծել ձեռներեցության աշխարհի առաջատար փորձը, արդյունավետ ներգործութհյան 

հոգեբանական մեխանիզմները 
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3. ներկայացնել ռիսկի գնալու, նախաձեռնողության զարգացմանն ուղված հոգեբանական 

մեթոդները,  
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ  
4. կիրառել հոգեբանական (տեսական և գործնական) գիտելիքներն ինչպես թրենինգային, այնպես էլ 

հետազոտական աշխատանքներ կազմակերպելիս 

5. վերլուծել ձեռներեցության հոգեբանական առանձնահատկությունները տեղական և 

համաշխարհային բիզնես գորխընթացների համատեքտում 

6. ցուցաբերել անհրաժեշտ հմտություններ անձի արդարացված ռիսկի զարգացման հետ կապված 

հոգեբանական վարժությունների իմացության, 

7. իրականացնել գործնական աշխատանքներ անձի մակարդակում ձեռներեցության հատկության 

դրսևորում և զարգացում  ապահովելու համար 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)  

8. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում 

9. բացահայտել արդյունավետ ձեռներեցության դրսևորմանը խոչընդոտող հոգեբանական 

գործոնները 

10. կազմակերպել հոգեբանական վարժանքների շարք՝ կիրառելով հոգեբանական տեխնիկաներ 

ձեռներեցության հոգեբանական կողմը մշակելիս 
 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.   
 

Ա1. սահմանելու հոգեբանության բնագավառում գիտահետազոտական աշխատանքի, 

հոգեախտորոշման, հոգեբանական խորհրդատվության, հոգեշտկման իրականացման հիմնարար 

սկզբունքները  

Ա3. տարբերակելու կառավարման ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրների բացահայտման և 

լուծման ռազմավարությունը  

Բ6. կիրառել մասնագիտական կողմնորոշումը, աշխատակազմի ընտրությունը և համալրումը, 

մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, գովազդի և հասարակայնության հետ կապերը ապահովող 

հոգեբանական տեխնոլոգիաները 

Բ7. անել առաջարկներ տնտեսական վարքի արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ 

   

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.  

1. Դասախոսություններ և քննարկումներ 

2. Թրենինգային ծրագրերի քննարկումներ 

3. Դերային խաղեր և հմտությունների մարզում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.  
   

Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր քննություն  
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից 
 

ԲԱԺԻՆ 1․ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ -ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

Այս բաժնում ուսումնասիրվելու է ձեռներեցության և կառավարչական գործընթացի հոգեբանական 

բնութագիրը: Ձեռներեց, բզինեսմեն, ղեկավար, մենեջեր, լիդեր հասկացությունները:  Լիդերության 

հոգեբանական գիտական տեսություններն ու հայեցակարգերը: Հոգեգրամմա և պրոֆեսոգրաֆիա: 

Ձեռներեցի հոգեբանական բնութագիրը: Ձեռներեց-լիդերի տիպերն ու տեսակները:   Ձեռներեցության, 

լիդերության ոճերն ու կառավարման գործունեության արդյունավետությունը; Այս բաժնում 

քննարկվող թեմանը փույլ են տալիս ուսանողն իմանալու ձեռներեցի, մենեձերի, լիդերի բիզնեսմենի 

հոգեբանական բնութագրություններն ու տարբերակիչները, առանձնահատկությունների մոդելը:  

ԲԱԺԻՆ 2․ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՁԵՌՆԵՐԵՑ-ԼԻԴԵՐԻ ՀՈԵԳԵԳՐԱՄԱՆ  

Բաժնում քննարկվելու են արդյունավետ ձեռներեցության հոգեբանական տեխնոլոգիաները և 

հոգեբանական ներգործության մեխանիզմները:  Լիդերության ախտաբանական կողմը. (Ստալինի, 

Հիտլերի հոգեբանական բնութագրերը որպես լիդեր): Ժամանակակից ձեռներեց-լիդերների 

հոգեգրամանների քննարկում, վերլուծություն: Դրանց արդյունքում ուսանողը կճանաչի նաև  

ձեռներեց –լիդերի ախտաբանական կողմը: Կկարողանա կազմել ներկայիս ձեռներեց-լիդերների 

հեգեգրամաներն ու պրոֆեսոգրամանները: 

ԲԱԺԻՆ 3․ ՁԵՌՆԵՐԵՑԻ ԻՆՔՆԱԴՐՍևՈՐՈՒՄ,  ԻՆՔՆԻՐԱՑՈՒՄ  

Բաժնում քննարկվելու են ձեռներեցի դրդապատճառվածության հիմնախնդիրը,դրան վերաբերվող 

գիտական ահյեցակարգերը: Դրդապատճառների հիերարխիան: Անձի արդարացված ռիսկի գնալու 

հոգեբանական կողմը: Կին ձեռներեցի հոգեբանական առանձնահատկությունները: Ձեռներեց-լիդերի 

իմիջը, ինքնաներկայացում, ինքնադրսևորման և ինքնիրացման հոգեբանական 

առանաձնահատկությունները: Տվյալ բաժնում նպատակահարմար է նաև քննարկել թեմաներ, որոնք 

ուղղված կլինեն ներկա և անցյալ ժամանակներում դրսևորված կին ձեռներեցների (և՛ քաղաքական, և՛ 

բիզնես ոլորտի) հոգեբանական մոդելները:  Այդ ամենը թույլ կտա , որ ուսանողները հասկանան որն է 

ռիսկի հոգեբանական կողմը, վերլուծեն ձեռներեցության գենդերային առանձնահատկությունները, 

իմիջի, ինքնիրացմանն ուղղված ներքին և արտաքին գործոնները: 

ԲԱԺԻՆ 4․  ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆ ԷԹՆՈՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԿՈՂՄԸ 

Բաժնում քննարկվելու է աշխարնի առաջատար տնտեսահամակարգ ունեցող երկրների, 

ամսնավորապես Ամերիկայի,  ճապոնիայի և որոշ  եվրոպական  կառավարման մոդելներում 

ձեռներեց-ղեկավարի  հոգեբանական յուրահատկությունները, ինչպես նաև՝  ներգործելու 

ներհոգեկան և վարքային առանձնահատկությունները:  Քննարկվելու է նաև հայ ձեռներեցության 

հոգեբանական հիքմերը, էթնո հոգեբանական կողմը, տրտվելու է նաև՝ ժամանակակից հայ 

ձեռներեցի հոգեգրաման: Արդյունքում՝ ուսանողը կիմանա հայ ազգային էթնո բնութագրիչները, 

ինչպես նաև այլոց հոեգեբանական առանձնահատկությունները՝ ձեռներեցության համատեքստում: 

ԲԱԺԻՆ 5․ ՁԵՌՆԵՐԵՑՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ  ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐ 

Սույն բաժնում ներկայացվելու են հոգեբանական վարժություններ և թրեյնինգներ՝ ուղղված խմբում 

ձեռներեց-ղեկավարի «առաջադրմանն» ու վարքային դրսևորումների մեկնաբանմանը: Այս ամենը 

թույլ կտա ուսանողներին իմանալու և կիրառելու ձեռներեց-լիդերի առանձնահատկոՒթյունների 

զարգացմանն ուղղված  հոգեբանական տեխնիկաներ: 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 Սահակյան Մ., Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր, Երևան, 2015թ.: 

1. Акперов И.Г., Масликова Ж.В. Психология предпринимательства: Учебное пособие. – М., 2003 г. 

2. Бардиер Г., Бизнесс психология. М., Генезис, 2002г, 412с . 

3. Грэхем Х. Т., Бенетт Р., Управление человеческими ресурсами., М., 2003г. 

4. Райгородский Д. Я., Психология управления., М., 2006г.  

5. Фарсон Р., Кехес Р., Парадоксы лидерства. М.:  София, 2006г. 

6. Шейнов В. П., Психологическое влияние., Харвест, 2007г. 

 

 

1. 1309/Մ05 2. Ճգնաժամային հոգեսոմատիկա 3. 3 CTS կրեդիտ 

4. 3.4  ժամ/ 3 շաբ. 5. 10 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին տրամադրել հիմնարար  գիտելիքներ ճգնաժամի 

հոգեսոմատիկ հակազդումների վերաբերյալ: 

 

 
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. նկարագրելու    ճգնաժամի հոգեսոմատիկ հակազդումների գիտական հիմքերը, 

հիմնադրույթնեը և մեթոդները 

2. լուսաբանելու    ճգնաժամի հոգեսոմատիկ հակազդումների ընդհանուր հիմնախնդիրները 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. կարողանալու կողմնորոշվել ճգնաժամի հոգեսոմատիկ հակազդումների   

յուրահատկությունների մեջ 

2. կիրառելու Ճգնաժամի հոգեսոմատիկ թերապիայի  տեխնիկաները  

3. կիրառելու գիտելիքները գիտահետազոտական աշխատանք իրականացնելիս: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա3. սահմանելու ճգնաժամի հոգեսոմատիկ հակազդումների, սուիցիդալ վարքի, ներազդման 

հոգեբանության օրինաչափությունները 

2. Բ3. Վերլուծելու հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումների, ճգնաժամի հոգեսոմատիկ 

հակազդումների, սուիցիդալ վարքի դրսևորումները 

3. Գ2. պատրաստելու զեկույցներ, ներկայացնելու հետազոտական աշխատանքների արդյունքները 

4. Գ4. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու ճգնաժամային 

հոգեբանության ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ 

առաջադրելով նպատակը, խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և 

այլն  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

2. գործնական պարապմունք 

 

 

 

 

 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննություն` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

 
 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

2. Փսիխոզների հոգեդինամիկան, Ես-ի արքաիկ հիվանդությունները 

3. Ճնշում, Վրեժի զգացում 

4.  Կախվածություն, նախանձ 

5.  Լարվածություն, դժգոհություն  

6. Ատելություն, անհանդուրժողականություն 

7. Անվստահություն, անբավարարվաություն,միայնակություն,դատարկություն  

8. Ջղաձգվածություն, պահանջկոտություն 

9. Հիասթափություն,խանդ,կասկածամտություն 

10.  Վախ, սթրես, կիրք 

11.  Հոգնածություն, սառնություն, թերարժեքություն: 
  

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Боттом Н.Г., Галатти Р.Р. — Экономическая разведка и контрразведка: практическое пособие. — 

Брязгунов И.П. и др.ПСИХОСОМАТИКА У ДЕТЕЙ 

2. Виторская H. М. Причины болезней и истоки здоровья Амрита-Русь; Москва 

3. Бройтигам, В.  Психосоматическая медицина Медицина, 1999 

4. Гарбузов, В. И.  Концепция инстинктов и психосоматическая патология СПб1999.  

5. Александер, Ф.  Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение. — М 
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1. 1308/Մ04 

 

2.  Մանկան զոհաբանություն 

 

3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.4 ժամ/ 3 շաբ. 

 

5.  10 ժամ դաս. 

  

6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Առանց  ընթացիկ գնահատման  

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել զոհաբանության առարկային, խնդիրներին, 

գործառույթներին, զարգացման պատմությանը և ժամանակակից միտումներին, զոհերի և բռնության 

հիմնական տեսակներին ու ձևերին, բռնության զոհերի հոգեբանական առանձնահատկություններին, 

զոհայնության հոգեթերապիայի յուրահատկություններին: 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

6. թվարկելու անձի զոհային հատկանիշները, ընդհանուր և հատուկ, անձնային և իրադրային 

զոհայնությունը, ներկայացնելու դպրոցում և ընտանիքում բռնության ենթարկվող երեխայի 

առանձնահատկությունները, 

7. ձևակերպելու բռնության տեսակները, նկարագրելու ագրեսիայի յուրահատկությունները, 

8. մեկնաբանելու աշխատանքային բռնության պատճառները և արտաքին դրսևորումները։ 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

9. վերլուծելու սեփական տեսակետները զոհայնության և զոհայնացման գործընթացների 

վերաբերյալ, 

10. կիրառելու զոհաբանության մեթոդները հետազոտական աշխատանքների ընթացքում: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

11. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը։ 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

 

1. Ա2. նկարագրելու տարիքային տարբեր փուլերում զարգացման 

առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,   զարգացման 

ախտաբանության և խանգարումների առաջացման գործոնները, 

2. Բ1. նախագծելու զարգացման և կառավարման հոգեբանության ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական և հոգեբանական աջակցության կիրառական 

ծրագրեր, 

3. Բ2. կանխատեսելու անձի զարգացման առանձնահատկությունները սոցիալ-մշակութային 

գործոնների ներքո և վերլուծելու ընտանիքի դերը անձի զարգացման գործընթացում, 

4. Գ4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ․  
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1. Դասախոսություններ (PPT պրեզենտացիաներ) 

2. Բանավեճեր 

3. Քննարկումներ, սեփական մեկնաբանություններ 

4. Դեպքերի վերլուծություններ 

5. Խմբային աշխատանքներ (հարցարաններ, հարցազրույցներ, ներկայացումներ, մտագրոհ) 

6. Հանձնարարված գրականության ընթերցում և վերլուծություն 

7. Ինքնուրույն աշխատանքների և առաջադրանքների կատարում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննություն.  
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում, ներառական կրթության մոդելի առաջադրում, 

ինքնուրույն մեկնաբանություններ: 
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման մակարդակը, ներառական կրթության 

առաջադրված մոդելի արդյունավետության աստիճանը: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

ԲԱԺԻՆ 1. Զոհաբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները 
ԲԱԺԻՆ 2. Զոհաբանության մեթոդները 
ԲԱԺԻՆ 3. Զոհերի դասակարգումը 

ԲԱԺԻՆ 5. Բռնության տեսակները և ձևերը 

ԲԱԺԻՆ 6. Ընտանեկան բռնություն 
ԲԱԺԻՆ 7. Բռնությունը դպրոցում 
ԲԱԺԻՆ 8. Զոհայնության հոգեթերապիա 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

7. Միքայելյան Մ. Բռնության և զոհի հոգեբանություն։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ՀԱՊՀ.Եր․։ 

Ճարտարագետ 2016,164 էջ։ 

8. Бумаженко Н. И. Виктимология: учеб.-метод. пособие: [для студентов]. – Витебск: ВГУ, 2010.֊ 115с. 

9. Малкина-Пых И. Г. Психология поведения жертвы. - М.: Изд-во Эксмо, 2006.- 1008с. 

10. Христенко В. Е. Психология поведения жертвы. Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. - 416с. 

11. Фурманов И. А. Агрессия и насилие: Диагностика, профилактика и коррекция. – СПб.: Речь, 

2007. 

 
 

 

 

  

1. 1306/Մ06 

 

2. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

հոգեբանություն 

 

3. 3 

ECTS կրեդիտ 

4. 3.4  ժամ/3 շաբ. 

 

5. 10 ժամ դասախ.   

6.  3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Առանց ընթացիկ գնահատման 
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8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ծանոթացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացներին, դրանց 

հոգեբանական առանձնահատկություններին, մարդկային ռեսուրսների կառավարման 

մասնագետների գործառույթներին և դերին կազմակերպությունուն: 

 Սովորեցնել հոգեբանական գիտելիքների արդյունավետ կիրառումը մարդկային 

ռեսուրսների կառավարման գործընթացում:  

 Ձևավորել գործնական հմտություններ մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

կիրառելու համար: 

9.  Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. կիրառել մարդկային ռեսուրսների կառավարման մեթոդները  

2.  բացահայտել մարդկային ռեսուրսների կառավարման հոգեբանական 

առանձնահատկություններ 

3.  կարգավորել կադրային աշխատանքի հոգեբանական գործառույթներ 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4.   կազմել պրոֆեսսիոգրամմա և փսիխոգրամմա   

5.   վարել աշխատանքի ընդունման հարցազրույց  

6.   վերլուծել մետածրագրեր  

7.   մշակել աշխատակցի ադապտացիոն, ուսուցման, զարգացման պլան 

8.   մշակել աշխատակցի գնահատման և խրախուսման մեթոդներ 

9.   անցկացնել թրեյնինգներ 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
10. ներկայացնել մասնագիտական հմտություններ 

11. պատրաստել խմբային աշխատանք վարելու ծրագրեր 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Ա5. տիրապետելու կառավարման և կազմակերպական, կիրառական սոցիալական 

հոգեբանության տեսական հիմունքներին, մարքեթինգի, գովազդի, իմիջի հոգեբանության 

մեթոդներին 

Բ3. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկողական և  հոգեթերապևտիկ 

մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ ախտաբանական խնդիրներ 

ունեցող երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների հետ աշխատանքում 

Բ6. կիրառել մասնագիտական կողմնորոշումը, աշխատակազմի ընտրությունը և համալրումը, 

մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, գովազդի և հասարակայնության հետ կապերը 

ապահովող հոգեբանական տեխնոլոգիաները 

Գ4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը 

 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. Գրավոր աշխատանք 

2. Բանավոր ներկայացում 

3. Խմբային աշխատանք 

4. Անհատական տնային առաջադրանքների իրականացում 
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5. Խնդիրների լուծում  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

Եզրափակիչ քննություն՝ բանավոր քննություն:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. HRM ռազմավարական դերը:  

2. Կադրային աշխատանք:  

3. Անձնակազմի ընտրություն:  

4. Անձնակազմի ադապտացիա, ուսուցում, զարգացում և գնահատում:  

5. Անձնակազմի խրախուսում:  
6. Ժամանակի և որակի կառավարում:  
7. Աշխատանքային կոնֆլիկտներ: 
 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

1. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք Երևան 2010թ. 

2. Պետրոսյան Մ. և ուր., Անձ և պաշտոն, ՀՀ ՊԿԱ, 2014: 

3. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб: “Питер” 10-е издание, 

2009 г., 848 стр.   

4. Веснин В.Р. Управление персоналом: Теория и практика. Учебник. М., 2007 

5. Даринская В., Чаплыгин И. Оценка и развитие персонала методом "Ассессмент-центр". 

Издательство: Речь 2008г., 224 стр.    

6. Купер Доминик; Робертсон, Иван; Тинлайн, Гордон. Отбор и наем персонала. Технологии 

тестирования и оценки. Издательство: ВЕРШИНА, 2009 г. 

7. Соколова М.И., Дементьева А.Г., Управление человеческими ресурсами. Учебник. М., 2006 

8. Иванова С.В. Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час. – 3-е изд. – 

М.:Альпина Бизнес Букс, 2006. – 160с. 
 

  

 

 

1. 1308/Մ05 

 

2. Ներառական կրթության հոգեբանություն 

 

3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.4 ժամ/ շաբ. 

 

5. 10 ժամ դաս. 

  

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Առանց  ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է`  

 

 ծանոթացնել ուսանողներին ներառական կրթության էությանը, գաղափարախոսությանը 

և հիմնախնդիրներին,  

 տրամադրել գիտելիքներ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

/ԿԱՊԿՈՒ/ երեխաների զարգացման հոգեբանական օրինաչափությունների և 

յուրահատկությունների մասին,  

  ունակ դարձնել ներառական դպրոցում և մասնագիտական կրթական 

հաստատություններում իրականացնել հոգեախտորոշիչ և հոգեշտկողական 

աշխատանքներ ԿԱՊԿՈՒ սովորողների հետ: 

http://www.labirint-shop.ru/pubhouse/1464/
http://www.chtivo.ru/chtivo=8&cmpid=11237.htm
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9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

ա․ մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

 

4. ձևակերպելու ներառական կրթության էությունը, հիմնական դրույթները, սկզբունքները, 

5. մեկնաբանելու ԿԱՊԿՈՒ երեխաների զարգացման հոգեբանական օրինաչափությունները 

և առանձնահատկությունները և բացատրելու զարգացման ընթացքում փոխհատուցման 

մեխանիզմների դերը և նշանակությունը, 

6. ներկայացնելու տարբեր կատեգորիաների ԿԱՊԿՈՒ սովորողների հետ ներառական 

կրթական համակարգում իրականացվող աշխատանքների յուրահատկությունները: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
 

7. իրականացնելու ԿԱՊԿՈՒ սովորողների՝ հոգեբանական նախնական գնահատում, 

8. իրականացնելու ԿԱՊԿՈւ երեխաների հետ հոգեբանական զարգացնող աշխատանք,  

9. իրականացնելու ԿԱՊԿՈւ երեխաների ծնողների և ուսուցիչների հետ լուսավորչական 

հոգեբանական աշխատանք: 

 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 
 

10. ստեղծագործաբար կիրառելու և զարգացնելու առկա գիտելիքները, 

11. աշխատելու ներառական կրթության համակարգում և բազմամասնագիտական թիմում: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները. 

 

7. Ա2. նկարագրելու տարիքային տարբեր փուլերում զարգացման 

առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,   զարգացման 

ախտաբանության և խանգարումների առաջացման գործոնները, 

8. Ա4. բնութագրելու տարիքային տարբեր փուլերում հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկող 

խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման սկզբունքները և 

մեթոդները, 

9. Բ2. կանխատեսելու անձի զարգացման առանձնահատկությունները սոցիալ-

մշակութային գործոնների ներքո և վերլուծելու ընտանիքի դերը անձի զարգացման 

գործընթացում, 

10. Բ3. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկողական և  հոգեթերապևտիկ 

մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ ախտաբանական խնդիրներ 

ունեցող երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների հետ աշխատանքում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

Դասավանդման և ուսումնառության  մեթոդներ․ 

1. դասախոսություններ, 

2. ինտերակտիվ և բանավեճային մեթոդներ, 

3. քննարկումներ, 

4. դեպքերի վերլուծություններ, 
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5. խմբային աշխատանքներ (հարցարաններ, հարցազրույցներ, ներկայացումներ), 

6. հանձնարարված գրականության ընթերցում և վերլուծություն, 

7. ինքնուրույն աշխատանքների և առաջադրանքների կատարում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

 

Եզրափակիչ քննություն.  
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում, ներառական կրթության մոդելի առաջադրում, 

ինքնուրույն մեկնաբանություններ 
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման մակարդակը, ներառական կրթության 

առաջադրված մոդելի արդյունավետության աստիճանը: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

ԲԱԺԻՆ 1. Հայ հասարակության մեջ հատուկ կարիքներով մարդկանց ներառման պատմական 

նախադրյալները: 

ԲԱԺԻՆ 2. Ներառական կրթության գաղափարախոսությունը, բովանդակությունը և իրավական 

նորմերը: 

ԲԱԺԻՆ 3. Հատուկ կարիքներով երեխաների զարգացման հոգեբանական յուրահատկություն-

ները: 

ԲԱԺԻՆ 4. Ներառական դպրոցում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող 

/ԿԱՊԿՈՒ/ երեխաների հետ իրականացվող աշխատանքները: 

ԲԱԺԻՆ 5. Բազմամասնագիտական թիմի աշխատանքը ներառական դպրոցում, ԿԱՊԿՈՒ 

աշակերտների ուսուցման գնահատումը: 

ԲԱԺԻՆ 6. Ներառական դպրոցում ԿԱՊԿՈՒ աշակերտների փոխհարաբերությունների 

հոգեբանական առանձնահատկությունները: Մանկավարժների մասնագիտական զարգացման 

նշանակությունը: 

 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

12. Միքայելյան Մ. Ներառական դպրոցում հատուկ կարիքներով երեխաների փոխհարա-

բերությունների առանձնահատկությունները։ Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ 

Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Երևան, 2014, էջ 115-122։ 

13. Ներառումը կրթական գործընթացում: Տեղեկատվական ձեռնարկ հանրակրթական 

հաստատություններում սովորող երեխաների ծնողների համար, Ե., 2010, 56 էջ: 

14. Ներառական կրթության իրականացման ուղեցույց (հանրակրթական հաստատու-

թյունների մանկավարժական աշխատողների համար), Ե., 2008, 156 էջ: 

15. Инновации в российской системе образования и за рубежом: Монография. /Микаелян М. 

А., Заневский С. В.,  Новикова Н. Н., Королева Н. А., Якиманская И. С., Якушева С. Д., 

Новосибирск, 2015, 212 с. 

16. Саенко Ю. В. Специальная психология: Учебное пособие. М., 2006. 
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1. 1309/Մ06 2. Պալիատիվ հոգեբանություն 3. 3 ECTS 

կրեդիտ 

4. 3.4 ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս. 

6. 3-րդ՝ աշնանային կիսամյակ 7. Առանց ընթացիկ գնահատման 

8. Դասընթացի նպատակն է՝  
 
 

 ծանոթացնել ուսանողներին պալիատիվ խնամքի հոգեբանական բաղադրիչին,  

 ծանոթացնել ուսանողներին պալիատիվ հոգեբանության հիմնական 

հասկացություններին, մեթոդներին և հոգեբանի աշխատանքի շրջանակներին,  

 տրամադրել համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ ու մոտեցումներ պալիատիվ 

թիմում աշխատելու, հիվանդներին հոգեբանական աջակցություն տրամադրելու համար, 

հստակեցնել  հոգեբանի դերը թիմում։ 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. նկարագրելու պալիատիվ հոգեբանության  փիլիսոփայական հիմքերը, հիմնադրույթները 

և մեթոդները 

2. ճանաչելու պալիատիվ հիվանդի գլխավոր սոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկությունները 

3. ճանաչելու պալիատիվ խնամքի բժշկական, սոցիալական և հոգևոր բաղադրիչները 

4. ճանաչելու պալիատիվ խնամքի շրջանակներում հոգեբանի դերի և գործառույթի 

սահմանները 
5. նկարագրելու մանկական պալիատիվ խնամքի առանձնահատկությունները 

 
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. տարբերակելու պալիատիվ խնամքի հիվանդների և նրանց մտերիմների հոգեբանական 

կարիքները բուժման տարբեր փուլերում, 

2. նախագծելու հոգեսոցիալական աջակցության մոտեցումներ, որոնք կիրառելի են 

հիվանդների հետ աշխատանքում, 

3. տարբերակելու մասնագետի հուզական այրման կանխարգելման և ինքնախնամքի 

եղանակները 

 

 գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
4. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները, 

5. պահպանելու թիմային աշխատանքի սկզբունքները և հմտությունները: 
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

1. Ա3. Մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական 

հիմքերը, հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները 

2. Բ4. Կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա   

3. Բ6. գործնականորեն պահպանելու հոգեկան տարբեր խանգարում ունեցող մարդկանց 

հետ աշխատանքի դեոնթոլոգիական սկզբունքները  

4. Գ3. ինքնուրույնաբար պլանավորելու և իրականացնելու կլինիկական հոգեբանության և 

հոգեթերապիայի ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք՝ առաջադրելով 

նպատակը, խնդիրները, օբյեկտը, առարկան, վարկածը և այլն 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. Դասախոսություններ և քննարկումներ 

2. Մենագրությունների, հոդվածների վերլուծություններ 

3. Դերային խաղեր, խմբային աշխատանք, հմտությունների մարզում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննություն` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց`:  

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

ԲԱԺԻՆ 1.Պալիատիվ խնամքի ընդհանուր նկարագիրը 

ԲԱԺԻՆ 2. Պալիատիվ հոգեբանությունը որպես պալիատիվ խնամքի բաղադրիչ:   

ԲԱԺԻՆ 3. Թիմային աշխատանքը պալիատիվ խնամքի համատեքստում։ 

ԲԱԺԻՆ 4. Պալիատիվ խնամքի բժշկական բաղադրիչը։ 

ԲԱԺԻՆ 5. Բժշկական հաստատություններում սոցիալական աշխատանքի կազմակերպման 

սկզբունքները: 

ԲԱԺԻՆ 6. Հիվանդության ախտորոշման փուլի հոգեբանական բաղադրիչը 

ԲԱԺԻՆ 7. Հիվանդության բուժման փուլի հոգեբանական առանձնահատկությունները։ 

ԲԱԺԻՆ 8. Կյանքի ավարտի փուլ։ 

ԲԱԺԻՆ 9. Մանկական պալիատիվ խնամքի առանձնահատկությունները:  

ԲԱԺԻՆ 10. Մասնագետի ինքնախնամքը և հուզական այրումը։  
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

4. Գևորգյան Դ., Ասրիբաբայան Ե., Քամալյան Ա., Մովսիսյան Ն., Միքայելյան Զ. “Պալիատիվ 

հոգեբանություն” բազմագիտակարգային դասընթաց։ Ուսումնամեթոդական ուղեցույց – Եր., 

ԵՊՀ հրատ., 2016։ 

5. Кюблер-Росс Э., О смерти и умирании .-Киев : «София», 2001. 

6. Connor S.R., Hospice and Palliative Care: The Essential Guide 2nd Edition, Routledge April 4, 2009. 

7. Oxford handbook of palliative care / edited by Max Watson, Caroline Lucas, Andrew Hoy, Ian Back. 

—2 edition,  Oxford University Press, Mar 2009 

8. Psycho-Oncology, Edited by Holland J.C., Breitbart W.S., Oxford University Press; 2 edition (March 

22, 2010)- 720 pages 

  

 

1. 1308/Մ06 

 

2. Դպրոցական խորհրդատվություն 

 

3. 3 ECTS կրեդիտ 

4. 3.4  ժամ/շաբ. 

 

5. 10 ժամ դաս. 

  

6. 3-րդ ՝ աշնանային կիսամյակ 

 

7. Առանց  ընթացիկ գնահատման  

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին դպրոցում հոգեբանական ծառայության գործունեության 

կազմակերպման և իրականացման առանձնահատկություններին, 

 զարգացնել դպրոցում հոգեբանական աշխատանքներ կատարելու հմտությունները: 

  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնելու դպրոցական հոգեբանական ծառայության կազմակերպման հիմնական 

սկզբունքները և ուղղությունները, 

2. մեկնաբանելու դպրոցի տարբեր օղակներում հոգեբանական ծառայության 

գործունեության առանձնահատկությունները։   

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

3. վերլուծելու դպրոցական հոգեբանական ծառայությանն առնչվող խնդիրները,  

4. մշակելու դպրոցական  հոգեբանական ծառայության գործնական մոդել:  

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

5. համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների հետ,  

6. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Ա2. նկարագրելու տարիքային տարբեր փուլերում զարգացման 

առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները,   զարգացման 

ախտաբանության և խանգարումների առաջացման գործոնները, 
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Ա6. մեկնաբանելու զարգացման հոգեբանության ժամանակակից տեսությունները և 

մեթոդաբանական հիմքերը, սահմանելու կրթության դերը անձի ձևավորման և հոգեկան 

գործընթացների առանձնահատկությունների զարգացման գործընթացում, 

Բ2. կանխատեսելու անձի զարգացման առանձնահատկությունները սոցիալ-մշակութային 

գործոնների ներքո և վերլուծելու ընտանիքի դերը անձի զարգացման գործընթացում, 

Բ5. կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն  

կազմակերպություններում և կրթական հաստատություններում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. Դասախոսություն, 

2. Քննարկումներ, բանավեճեր, 

3. Գործնական դեպքերի վերլուծություններ, 

4. Անհատական, ինքնուրույն աշխատանքներ,  

5. Խմբային աշխատանքներ (ուսուցողական և դերային խաղեր) և այլն։  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

Եզրափակիչ քննություն. ուսանողները պատասխանելու են 3 հարցից բաղկացած տոմսին: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

ԲԱԺԻՆ 1. Դպրոցական խորհրդատվության էությունը 
ԲԱԺԻՆ 2. Դպրոցական խորհրդատվության կազմակերպման առանձնահատկությունները:   

ԲԱԺԻՆ 3. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության գործունեության հիմնական 

ուղղությունները:   

ԲԱԺԻՆ 4. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության աշխատանքները դպրոցական 

համակարգի հիմնական սուբյեկտների հետ:  

ԲԱԺԻՆ 5. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության աշխատանքների կազմակերպումը 

դպրոցի տարբեր մակարդակներում: 

ԲԱԺԻՆ 6. Դպրոցական հոգեբանական ծառայության աշխատանքը կրթության 

առանձնահատուկ կարիքներ ունեցող աշակերտների հետ: 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

 

6. Ան.Ալեքսանյան, -  Դպրոցի հոգեբանի մեթոդական ուղեցույց, Երևան, 2011թ. 

7. Овчарова Р. В. - Практическая психология образования: Учеб. пособие для студ. психол. 

фак. университетов. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 448 с. 

8. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. 

Дубровиной — СПб.: Питер, 2004. — 592 с. 

9. Самоукина Н. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги, 

2008, 272 c.  
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1. 1308/Մ07 2. Արտ-թերապևտիկ աշխատանք երեխաների և  

դեռահասների հետ 

3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 6.7 ժամ/ 3 շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 

 փոխանցել ուսանողներին գիտելիքներ արտ-թերապիայի՝ որպես 

հոգեթերապևտիկ ուղղության տեսական և մեթոդական հիմնական մոտեցումների, 

մասնավորապես՝ երեխաների հետ աշխատանքում արտ-թերապևտիկ մեթոդների 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ, 

 տրամադրել ուսանողներին կոնկրետ մեթոդիկաներ և ծանոթացնել դրանց 

կիրառման հնարավորություններին երեխաների հետ հոգեթերապևտիկ 

աշխատանքում: 

 

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝ 

 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. ներկայացնելու երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում արտ-

թերապիայի կիրառման հիմնական առանձնահատկություններն ու 

առավելությունները, 

2. նկարագրելու մանկական թերապիայում կիրառվող արտ-թերապևտիկ 

մեթոդների և մեթոդիկաների սկզբունքներն ու տարբերությունները, 

3. հիմնավորելու մանկական թերապիայում կիրառվող արտ-թերապևտիկ 

տեխնիկաների արդյունավետությունը: 

 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

4. կիրառելու մանկական թերապիայում կիրառվող որոշ արտ-թերապևտիկ 

տեխնիկաներ երեխաների և դեռահասների հետ աշխատանքում, 

5. վերլուծելու կիրառված տեխնիկաների արդյունքները, կատարելու 

հոգեախտորոշիչ աշխատանք արտ-թերապիայի մեթոդով: 

 
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ 

6. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ: 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները 
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1. Ա4. բնութագրելու տարիքային տարբեր փուլերում հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկող 

խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման սկզբունքները 

և մեթոդները, 

2. Բ1. նախագծելու զարգացման և կառավարման հոգեբանության ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական և հոգեբանական աջակցության 

կիրառական ծրագրեր, 

3. Բ3. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկողական և  

հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ 

ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների 

հետ աշխատանքում,  

4. Բ4. իրականացնելու անհատական և խմբային խորհրդատվական և 

լուսավորչական աշխատանքներ (psychoeducation) զարգացման և 

կազմակերպչական խնդիրների շուրջ: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները 

 

1. դասախոսություններ և  ինտերակտիվ քննարկումներ 

2. գործնական պարապմունքներ, հմտությունների մարզում 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն՝ 

Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ գրավոր պատասխաններ հարցերին:  

Գնահատման չափանիշները՝  նյութի համապատասխանությունն ու վերլուծական միտքը: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն.  

Գնահատման մեթոդները՝՝հանձնարարված գրականության վերլուծություն, ներկայացում:  

Գնահատման չափանիշները՝ Վերլուծական միտքը և քննադատական մոտեցման 

առկայություն: 

3. Եզրափակիչ քննություն.  

Գնահատման մեթոդները՝  բանավոր հարցում:  

Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման աստիճանը: 

 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

ԲԱԺԻՆ 1. Արտ-թերապիան՝ որպես թերապեվտիկ ուղղություն: արտ-թերապիայի 
առանձնահատկությունները երեխաների եվ դեռահասների հետ աշխատանքում 
ԲԱԺԻՆ 2. Երեխաների եվ դեռահասների հետ աշխատանքում կիրառվող արտ-
թերապեվտիկ հիմնական տեխնիկաները 
ԲԱԺԻՆ 3. Արտ-թերապիան՝ որպես հոգեբանամանկավարժական գնահատման միջոց 
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14. Հիմնական գրականություն 

1. Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, 

педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. – СПб.: Речь, 2006. _160 с. 

2. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии — СПб.: Питер, 2002. — 368 с: ил. — 

(Серия «Золотой фонд психотерапии»). 

3. Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии / А.И. Копытин. – СПб.: Питер, 2002. – 

368 с. 

4. Дилео Дж., Детский рисунок: диагностика и интерпретация. — М: Апрель Пресс, 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 256 с, илл. (Серия «Психологический практикум: 

тесты»). 

 

 

 

 

1. 1306/Մ11 

 

2. Հոգեբանական թրեյնինգը եվ քոուչինգը 

կազմակերպությունում 

3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 6.7  ժամ/3 շաբ. 

 

5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործնական 

  

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ  7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր 

կազմակերպություններում գործող անձնակազմերի հոգեմարզման ունիվերսալ ձևերին ու 

տեխնիկային:  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. հասկանալ անձնակազմերի հետ ուսուցողական և մարզումային գործընթացների 

յուրահատկությունները,   

2. իմանալ խմբային և անահատական հոգեբանական աշխատանքի նրբերանգները,  

3. իմանալ կազմակերպությունում թրենինգային և քոուչինգային ծրագրերի 

կառուցվածքն ու գործառույթները, 

4. իմանալ մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ թրենինգի կազմակերպման նոր 

մոտեցումներն ու սպեցիֆիկան: 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
5. գնահատել կազմակերպությունում սոցիալ-հոգեբանական իրավիճակներն ու 

տեղաշարժերը,  

6. կազմակերպել հոգեբանական համապատասխան ուսուցողական և մարզումային 

աշխատանքներ, 

7. տիրապետել հոգեբանական թրեյնինգի և քոուչինգի կանոններին, մոդելներին ու 

տեխնոլոգիային, 

8. կազմակերպել և կատարել հոգեմարզիչ աշխատանքներ կազմակերպության 

տարբեր օղակների համար, 

9. կիրառել համապատասխան հոգետեխնիկաներ: 
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
10. փոքր խմբերի իրադրային և կարճաժամկետ կառավարման հմտություններ,   

11. ուսուցանելու հմտություններ, 

12. հոգետեխնիկաների կիրառման հմտություններ:   
 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

Ա5. տիրապետելու կառավարման և կազմակերպական, կիրառական սոցիալական 

հոգեբանության տեսական հիմունքներին, մարքեթինգի, գովազդի, իմիջի հոգեբանության 

մեթոդներին 

Բ5. կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն  

կազմակերպություններում և կրթական հաստատություններում 

Բ7. անել առաջարկներ տնտեսական վարքի արդյունավետությունը բարձրացնելու 

վերաբերյալ 

Գ3. պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների արդյունքները, 

վարելու գիտական բանավեճեր 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. Դասախոսություն: 

2. Գործնական պարապմունք: 

3. Ինքնուրույն աշխատանք: 
  

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

1. 1-ին ընթացիկ քննություն.  գրավոր քննություն: Առավելագույնը  5 միավոր է: 

Միավորների քայլը 0.5 է: 

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն: Առավելագույնը  5 միավոր է: 

Միավորների քայլը 0.5 է:  

3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` 2, 2, 3, 3 բաշխմամբ: (Միավորների քայլը 1 է): 
 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Կազմակերպությունում թրենինգային և քոուչինգային ծրագրերի կառուցվածքն ու 

գործառույթները: 

2. Խմբային և անահատական հոգեբանական աշխատանքի նրբերանգները: 

3. Անձնակազմերի հետ ուսուցողական և մարզումային գործընթացների 

յուրահատկությունները: 

4. Մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ հոգեբանական թրենինգի կազմակերպման 

նոր մոտեցումներն ու սպեցիֆիկան: 

5. Կազմակերպությունում սոցիալ-հոգեբանական իրավիճակների ու տեղաշարժերի 

փորձագիտական գնահատում:  

6. Ուսուցողական և մարզումային աշխատանքների յուրահատկությունները: 

7. Հոգեբանական թրեյնինգի և քոուչինգի կանոնները, մոդելներն ու տեխնոլոգիան: 

8. Հոգետեխնիկաների կիրառումը անձնակազմերի հետ հոգեմարզման 

աշխատանքներում: 
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9. Քոուչինգը՝ որպես փոքր խմբերի իրադրային և կարճաժամկետ կառավարման 

մոդել:   

10. Անահատականն ու խմբայինը հոգեբանական թրենինգի և քոուչինգի ընթացքում: 
 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

1. Вильямс К. Тренинг по управлению стрессом, М. 2002г., 272с. 

2. Голви Т. Работа как внутренняя игра: Раскрытие личного потенциала. – М.: Альпина 

Паблишер, 2012. 

3. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект на работе. – М.: АСТ, 2010. 

4. Грецов А. Г. Лучшие упражнения для обучения саморегуляции./ Учебно-методическое 

пособие. Под общ.ред. проф. Евсеева С. П._ СПб. Физической культуры, 2006.,_44 с. 
5. Елисеева И.Н. Профессиональное здоровье. Синдром выгорания и его профилактика: методические 

рекомендации. М., 2006 

6. Ландсберг М. Коучинг: Повышайте собственную эффективность, мотивируя и развивая 

тех, с кем вы работаете. – М.: Эксмо, 2006. 

7. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях_/Ростов н/Д.: 

Феникс, 2005,_315 с. 

8. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / В.Д. балин, В.К. 

Гайда, В.К. Гербачевский и др. Под общ.ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева._ 2-е изд_ 

СПБ.: Питер, 2003_560 с. 
9. Практикум по общей психологии: Учеб. пособие /Н. С. Глуханюк, Е. В. Дьяченко, С. Л. Семенова. — 

3-е изд. —М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2006. — 224 с. 
10. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов, работающих с персоналом / Под ред. А. А. 

Бодалева, А. А. Деркача, Л. Г. Лаптева. — М.: Изд-во Института Психотерапии, 2001. — 640 с. 

11. Смирнов В. Н. Психология управления персоналом в экстремальных условиях: учебн. 

пособие, М., Изд. Центр “Академия”, 2007, 256 с. 
 

 

 

 

1. 1308/Մ08 

 

2. Մանկական հոգեթերապիայի հիմունքներ 

 

3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 6.7 ժամ/ շաբ.  

 

5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ.  

  

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 

 

7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8.  Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին մանկան հոգեթերապիայի էությանը, 

առանձնահատկություններին, հիմնական մոտեցումներին,  

 գիտելիքներ փոխանցել տարաբնույթ հոգեբանական դժվարությունների դեպքում 

հոգեթերապևտիկ աշխատանքի կազմակերպման վերաբերյալ, 

 ծանոթացնել հոգեբանական տարբեր դժվարություններ ունեցող երեխաների  հետ 

կիրառվող հիմնական մեթոդներին՝ խաղաթերապիա, արթ-թերապիա, 

վարքաբանական մոտեցումներ և այլ։  
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

12. նկարագրելու երեխաների  հոգեթերապիայի էական առանձնահատկությունները, 

սահմանները, կիրառման ոլորտները,   

13.  մատնանշելու և ներկայացնելու մանկան հոգեթերապիայի հիմնական 

ուղղությունները և դրանց հիմնական սկզբունքները: 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

14.   տարբերակելու հոգեբանական դժվարություններ ունեցող երեխաների կարիքները, 

15.  նախագծելու երեխաների հետ հոգեթերապևտիկ աշխատանքի ընթացքը և 

կազմակերպելու հոգեթերապևտիկ աշխատանքի տարբեր փուլերը /գնահատում, 

ներածական հանդիպումներ, խնդրի լուծման փուլեր, ավարտ/, 

16.  նախագծել ծնողավարական մոտեցումներ, որոնք կօգնեն հոգեբանական 

դժվարություններով երեխաների հետ աշխատանքում, 

17. ընտրելու տարաբնույթ հոգեբանական դժվարություններ ունեցող երեխաների 

աջակցության արդյունավետ միջոցներ: 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ  

18. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու խնդիրներ, 

19. պահպանելու մասնագիտական էթիկայի նորմերը: 

 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

 

5. Ա4. բնութագրելու տարիքային տարբեր փուլերում հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկող 

խորհրդատվական և հոգեթերապևտիկ աշխատանքի իրականացման սկզբունքները 

և մեթոդները, 

6. Բ1. նախագծելու զարգացման և կառավարման հոգեբանության ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին վերաբերող հետազոտական և հոգեբանական աջակցության 

կիրառական ծրագրեր, 

7. Բ3. գործնականում կիրառելու հոգեախտորոշիչ, հոգեշտկողական և  

հոգեթերապևտիկ մեթոդներ ինչպես օրինաչափ զարգացում ունեցող, այնպես էլ 

ախտաբանական խնդիրներ ունեցող երեխաների, դեռահասների և մեծահասակների 

հետ աշխատանքում, 

8. Բ5. կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն  

կազմակերպություններում և կրթական հաստատություններում: 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

 

1. դասախոսություններ և քննարկումներ 

2.մենագրությունների, հոդվածների վերլուծություններ 

3.դերային խաղեր, հմտությունների մարզում 
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն՝ 

Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ գրավոր պատասխաններ հարցերին:  

Գնահատման չափանիշները՝  նյութի համապատասխանությունն ու վերլուծական միտքը: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  

Գնահատման մեթոդները՝՝մենագրության վերլուծություն, ներկայացում:  

Գնահատման չափանիշները՝ Վերլուծական միտքը և քննադատական մոտեցման 

առկայություն: 

Եզրափակիչ քննություն.  

Գնահատման մեթոդները՝  բանավոր հարցում:  

Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման աստիճանը: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

ԲԱԺԻՆ 1. Մանկական  հոգեթերապիան որպես հոգեթերապեվտիկ առանձին ուղղություն 
ԲԱԺԻՆ 2. Մանկական հոգեթերապիայի փուլերը 
ԲԱԺԻՆ 3. Մանկական հոգեթերապիայում կիրառվող հմտություններ 
ԲԱԺԻՆ 4. Մանկական   հոգեթերապիայի սահմաններում կիրառվող հոգեթերապեվտիկ 
տեխնիկաներ 

14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

  Խանամիրյան Ի․ <<Մանկան հոգեթերապիա>> ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Զանգակ 

2016.  

1. Бремс К. «Полное руководство по детской психотерапии» , М., ЭКСМО-Пресс, 2002, 640 

с. 

2. Четик М. «Техники детской терапии», СПб, «Питер», 2003, 256 с. 

3. Экслайн В. «Игровая терапия», М., Апрель-пресс, 2007, 480 с. 
4. Landreth, G. L. (2002). Play therapy: The art of the relationship. New York, NY: Brunner-

Routledge. 

 
 

 

 

 

 

1. 1306/Մ12 2. Մասնագիտական ինքնորոշում և կարիերա 3. 6 ECTS 

կրեդիտ 

4. 6.7 ժամ/3 շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ. 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ  գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ մագիստրանտներին ծանոթացնել մասնագիտական 

կողմնորոշման, անձնային ինքնորոշման և կարիերայի համակարգի հետ, ինչպես նաև 

սովորեցնել նրանց կիրառել հատուկ մեթոդներ ու մեթոդիկաներ օպտանտների 

մասնագիտական կողմնորոշումը բացահայտելու և ուղղորդելու համար: Դասընթացը 

նախատեսում է նաև ծանոթություն մասնագիտական ինքնորոշման և անձնային աճի 

թրենինգային ծրագրերի կառուցվածքային բաղադրիչների հետ: 



216  

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 
 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
1. ներկայացնել մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները, նկարագրելու կարիերայի հոգեբանության հանգուցային 

հասկացությունները, 

2. քննել խորհրդատվական աշխատանքի կազմակերպման տարբեր մոտեցումները և 

մեկնաբանելու սեփական կարիերայի կառուցման ամենաօպտիմալ մոդելներն ու 

ուղղությունները: 
 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
3. կատարել խորհրդատվական աշխատանք դեռահասների հետ՝ մասնագիտական 

կողմնորոշման նպատակով, 

4. լուծել մասնագիտական կողմնորոշման և անձնային ինքնորոշման խնդրահարույց 

իրավիճակներն ու խնդիրները, 

5. կիրառել խաղային, քարտային, թեստային, ձևավորող և զարգացնող մասնագիտական 

կողմնորոշիչ մեթոդիկաներ: 

6. ուրվագծել օպտիմալ մեթոդներ` մասնագետների կարիերային աճը խթանելու 

նպատակով: 
 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. առանձնացնել խորհրդատվական աշխատանքի կառուցման և թրենինգային ծրագրերի 

մշակման ընթացքում ի հայտ եկող խնդիրները և առաջադրելու դրանց լուծման 

նպաստավոր ուղիներ: 
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա3. տարբերակելու կառավարման ոլորտում առաջացող հիմնախնդիրների բացահայտման և 

լուծման ռազմավարությունը 

Բ5. կազմակերպել և իրականացնել հոգեբանական ծառայություն  կազմակերպություններում և 

կրթական հաստատություններում 

Բ8. ստեղծել նախապայմաններ անձի և խմբի, խմբի անդամների միջև հարաբերությունների և 

գործունեության ներդաշնակ զարգացման համար 

Գ1. կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, վերլուծելու առկա խնդիրները և գնահատելու 

դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 
 

1. դասախոսություններ և գործնական պարապմունքներ, 

2. պասիվ ունկնդրում, 

3. հետազոտական ընթացակարգերի և մեթոդիկաների յուրացում: 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն՝ 

Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ գրավոր պատասխաններ հարցերին:  

Գնահատման չափանիշները՝  նյութի համապատասխանությունն ու վերլուծական միտքը: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  

Գնահատման մեթոդները՝՝մենագրության վերլուծություն, ներկայացում:  

Գնահատման չափանիշները՝ Վերլուծական միտքը և քննադատական մոտեցման 

առկայություն: 
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Եզրափակիչ քննություն.  

Գնահատման մեթոդները՝  բանավոր հարցում:  

Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման աստիճանը: 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 
 

1. Մասնագիտական կողմնորոշիչ աշխատանքի հոգեբանական բնութագիրը և կարիերայի 

հոգեբանության առանցքային հասկացությունները։  

2. Կյանքի ուղու և մասնագիտության ընտրության հարցում դպրոցականներին օգնելու 

տարբեր ռազմավարությունները:  

3. Մասնագիտական ինքնորոշման իրավիճակում գտնվող անձի և հոգեբանի 

խորհրդատվական փոխներգործության կազմակերպման միջոցները: 

4. Անձնային և մասնագիտական ինքնորոշման առանձնահատկությունները, կարիերայի 

կառուցման դրդապատճառները: 

5. Մասնագիտական կողմնորոշման ինքնուրույնության հիմնախնդիրը և ակտիվ 

մեթոդները: Խմբային աշխատանքներում օպտանտների ակտիվացման մեխանիզմը։ 

6. Անձնային մասնագիտական նախագծերի կառուցման մոդելավորում և կարիերայի 

պլանավորում: 14. Հիմնական գրականության ցանկ. 
 

1. Հովհաննիսյան Ս. Վ. Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ (գործնական 

հոգեբանություն), Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2014, 332 էջ: 

2. Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профориентация: Учебное пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. М.: Издательский центр “Академия”, 2010, 496 с. 

3. Человек и его профессия: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / А. М. 

Кухарчук, В. В. Лях, А.Б. Ширкова. Мн,: Современное слово, 2006. 

4. Петрушин В. Психология карьеры, М.: Изд. Академический проект: Альма Матер, 2004, 

208 с. 

5. Шаповалов В., Минкина О. Консультирование по карьере, М.: Изд.: Академический 

проект, 2008, 288 с. 

 

6.  

 

 

 

 

1. 1309/Մ07 2. Մարմին կողմնորոշված հոգեթերապիա 3. 6  ECTS կրեդիտ 

4. 6.7  ժամ/ 3 շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ․ 

6. 4-րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 ծանոթացնել ուսանողներին մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի հիմնադրույթներին և 

աշխատանքի սկզբունքներին: 

 

http://www.ozon.ru/brand/2165295/
http://www.ozon.ru/person/5038387/
http://www.ozon.ru/person/5038394/
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 
     1. թվարկելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի հիմնական հասկացությունները 

2. ընտրելու և հիմնավորելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի ուղղությունները 

3. մեկնաբանելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի արդյունքները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 
4. կիրառելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի մեթոդները պրակտիկայում 

5. վերլուծելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապևտիկ աշխատանքի արդյունքները 

6. իրականացնելու որոշակի մարմնակողմնորոշիչ հոգեթերապևտիկ աշխատանքներ 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 
7. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից 

8. համեմատելու մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիան հոգեթերապևտիկ այլ 

ուղղությունների հետ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  

Ա2.  Սահմանելու անձի պաթոլոգիայի նևրոտիկ և փսիխոտիկ մակարդակները  

Բ4.  Կատարել այցելուների խորհրդատվություն՝ հոգեախտորոշման հիման վրա 

Բ5. Տիրապետել հաղորդակցման յուրահատկություններին հոգեկան տարբեր 

խանգարումների դեպքում  

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություն 

2. ինտերակտիվ քննարկում 

3. գործնական օրինակների ցուցադրություն 
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 

1-ին ընթացիկ քննություն՝ 

Գնահատման մեթոդները՝ ամփոփ գրավոր պատասխաններ հարցերին:  

Գնահատման չափանիշները՝  նյութի համապատասխանությունն ու վերլուծական միտքը: 

2-րդ ընթացիկ քննություն.  

Գնահատման մեթոդները՝՝մենագրության վերլուծություն, ներկայացում:  

Գնահատման չափանիշները՝ Վերլուծական միտքը և քննադատական մոտեցման առկայություն: 

Եզրափակիչ քննություն.  

Գնահատման մեթոդները՝  բանավոր հարցում:  

Գնահատման չափանիշները՝  անցած նյութի յուրացման աստիճանը: 
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13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

1. Մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի առարկան, մեթոդները, կապն այլ գիտությունների 

հետ։ 

2. Մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի աշխատանքի հիմնական սկզբունքները։ 

3. Մարմնակողմնորոշված հոգեթերապիայի ուղղությունները։  

4. Վիլհելմ Ռայխ և վեգետոթերապիա։ 

5. Ալեքսանդր Լոուեն և բիոթերապիա։ Աշխատանք հենարանների հետ։ Լոուենյան 

հոգետիպերը։ 

6. Դ․Բոադելլա և բիոսինթեզ։ 

7. Մ․Ալեքսանդերի և Մ․Ֆելդենկրայզի մեթոդները։ 

8. Արթուր Յանովի <Առաջնային ճիչի> Թերապիան։ 

9. Աշխատանք շնչառության հետ։ 

14.Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Руководство по телесно-ориентированной терапии. Сост.Якубанце Б.СПБ 2007. 

2. Бреннан Р.Пособие по применению методики Александера.СПБ 1998. 

3. Фельденкрайц М.Осознание через движение.СПБ 1998. 

4. Янов А.Первобытный крик.М.2000. 

 

 

1. 1309/Մ08 2. Խմբի հետ աշխատանքի մեթոդներ 3. 6 ECTS կրեդիտ 

4. 6.7  ժամ/շաբ. 5. 10 ժամ դաս., 10 ժամ գործ․ 

6. 4 -րդ՝ գարնանային կիսամյակ 7. Եզրափակիչ գնահատումով 

8. Դասընթացի նպատակն է՝ 

 Ծանոթացնել ուսանողներին խմբային աշխատանքի սկզբունքներին  

 Ծանոթացնել խմբային աշխատանքի հիմնական մեթոդներին 

 Գիտելիքներ փոխանցել նշված մեթոդների կիրառման վերաբերյալ 
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի` 

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն 

1. Ճանաչելու   խմբային աշխատանքի օրինաչափությունները  

2. Սահմանելու խմբային աշխատանքի կիրառական սկզբունքները 

3. Ընտրելու խմբային աշխատանքի կազմակերպման հիմնական դրույթները 

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ 

1. Նախագծելու խմբային աշխատանքի ծչագիր  

2. Վերլուծելու խմբային աշխատանքի տարբեր մեթոդների կիրառելիության աստիճանը 

3. Ընտրելու խմբի հետ աշխատանքի համապատասխան ձևեր՝ուսուցողական, զարգացնող 

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան) 

1. Կառուցելու խմբի հետ աշխատանքի համար նախատեսված քայլերի հաջորդականության 

պլանը 

2. Կազմակերպելու խմբային աշխատանքի տարբեր փուլեր /գնահատում, ներածական 

հանդիպումներ, նպատակի իրականացման փուլեր, ավարտ/ 

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.  
 

1. Ա3. Մեկնաբանելու հոգեթերապիայի տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերը, 

հիմնադրույթները, մեթոդների նկարագրությունները 

2. Բ4.  Կատարելու այցելուների խորհրդատվություն՝  հոգեախտորոշման հիման վրա  

3. Գ4. պատրաստելու զեկուցումներ, վերլուծել և ներկայացնել հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր 

11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. 

1. դասախոսություններ և քննարկումներ 

2. գործնական փորձեր 

3.խմբային վերլուծություն 

12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են. 
 

 1-ին ընթացիկ քննություն: Բանավոր քննություն: Առավելագույնը 5 միավոր է Միավորների 

քայլը 0.5 է  

  2-րդ ընթացիկ քննություն. Գրավորքննություն: Առավելագույնը 5 միավոր է 

Միավորներիքայլը 0.5 է  

 Եզրափակիչ քննություն. Բանավոր քննություն` 10 միավոր առավելագույն արժեքով: 

Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց` 4, 3, 3 բաշխմամբ: (Միավորների քայլը 0.5 է): 

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից. 

 

ԲԱԺԻՆ I. ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԲԱԺԻՆ II. ԽՄԲԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ 

ԲԱԺԻՆ III. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
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14. Հիմնական գրականության ցանկ. 

1. Фопель К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: Практическое 

пособие /Пер. с нем. 5-е изд., стер. — М.: Генезис, 2004. — 256 с. 

2. Горбушина О. П. Г67 Психологический тренинг. Секреты проведения. — СПб.: Питер, 2008. 

— 176 с.: ил. — (Серия «Практическая психология») 

3. Кроль Л.М., Михайлова Е.Л. К 83 Тренинг тренеров: как закалялась сталь. — М.: Независимая 

фирма “Класс”, 2002. — 192 с. — (Библиотека психологии и психотерапии. Психология и 

бизнес, вып. 100) 

4. Вачков В., Дерябо Д.  Окна в мир тренинrа. Методолоrические основы субьектноrо подхода к 

rрупповой работе: Учебное пособие.  СПб.: Речь, 2004. 272 с. 
 

 

 


