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ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ 

Համալսարանի հիմնադրման առաջին իսկ տարիներին, չնայած առկա բազում ու 

բազմապիսի դժվարություններին, այդ թվում և ուսյալ փիլիսոփա-մասնագետների 

բացակայությանը, լուրջ քայլեր են կատարվում համալսարանում փիլիսոփայությունը 

կրթական ծրագրի պարտադիր բաղադրիչ դարձնելու ուղղությամբ: Այդ իսկ նպատակով 

1923 թ. համալսարան է հրավիրվում Գերմանիայում փիլիսոփայական փայլուն 

կրթություն ստացած, հասարակական-քաղաքական ճանաչված գործիչ Հայկ 

Գյուլիքևխյանը, որը ուսանել էր Ենայի, Լայպցիգի, Ցյուրիխի և Հայդելբերգի 

համալսարաններում: Հայկ Գյուլիքևխյանի նման փիլիսոփայի, հասարակական-

քաղաքական գործչի և ուսումնական գործչի փայլուն կազմակերպչի մուտքը 

համալսարան, վճռորոշ նշանակություն ունեցավ ինչպես համալսարանում և 

հանրապետությունում փիլիսոփայական գիտելիքների դասավանդման, այնպես էլ 

փիլիսոփա-մասնագետների պատրաստման գործում:  

Անցյալ դարի 60-ական թվականների առաջին տարիներին 

նախապատրաստական քայլեր են կատարվում Երևանի պետական համալսարանում, 

եթե ոչ առանձին ֆակուլտետ, ապա գոնե բաժին բացելու ուղղությամբ: Եվ ահա 

համալսարանի գոյության 45-րդ տարում` 1964թ., պատմության ֆակուլտետում 

բացվում է փիլիսոփայության բաժին, որը հինգ տարի անց` 1969թ., այսինքն` 

այսօրվանից 50 տարի առաջ, տալիս է առաջին շրջանավարտները: Ի դեպ` հաշվի 

առնելով փիլիսոփայական գիտելիքների առանձնահատկությունները, խորհրդային 

տարիներին փիլիսոփայության բաժին, իսկ հետագայում` ֆակուլտետ, կարող էին 

ընդունվել միայն երկամյա աշխատանքային ստաժ ունեցող կամ բանակում ծառայած 

դիմորդները: Հանրապետության փիլիսոփայական կյանքում հաջորդ լուրջ քայլը 

կատարվեց 1968թ., երբ ստեղծվեց փիլիսոփայության գծով գիտական աստիճաններ 

շնորհող մասնագիտական խորհուրդ, որի առաջին նախագահը դարձավ 

փիլիսոփայության ամբիոնի վարիչ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր Հենրի Գաբրիելյանը: Հետագայում ավելի քան երկուսուկես տասնամյակ այն 

ղեկավարել է փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս Գ. 

Բրուտյանը, իսկ 2005 թվականից այն ղեկավարում է փիլիսոփայական գիտությունների 

դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս Հ. Գևորգյանը: 

1970թ. փիլիսոփայության ամբիոնի հիման վրա ստեղծվեց  երեք ամբիոն` 

Դիալեկտիկական մատերիալիզմի և տրամաբանության /վարիչ` փիլ. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր Գ. Բրուտյան/, պատմական մատերիալիզմի, բարոյագիտության և 

գեղագիտության /վարիչ` փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Մ. Մելիքյան/ և 

փիլիսոփայության պատմության և գիտական աթեիզմի / վարիչ` փիլ. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր Հ. Գաբրիելյան/, որոնք հետագայում կրելով անվանափոխություն, 

ներկայումս կոչվում են տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության, 



սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության և փիլիսոփայության 

պատմության: 

            Ստեղծման օրվանից տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության 

ամբիոնը ղեկավարել են փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ակադեմիկոս Գ. Բրուտյանը 

/1970-1986թթ./, փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Շաքարյանը /1986-2003թթ./, որը 2004թ. 

արժանացել է ԵՊՀ ամբիոնի պատվավոր վարիչի կոչման, իսկ 2003թ. այն ղեկավարում է 

փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Ա. Մանասյանը:  

               Սոցիալական փիլիսոփայության և բարոյագիտության ամբիոնի վարիչներ են 

եղել փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Մ.Մելիքյանը /1970-1983թթ./, փիլ. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր Ա. Հովսեփյանը /1983-2001թթ./, իսկ 2001 թվականից ամբիոնի վարիչն է փիլ. 

գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Է. Հարությունյանը: 

       Փիլիսոփայության պատմության ամբիոնը ղեկավարել են փիլ. գիտ. դոկտոր, 

պրոֆեսոր Հ. Գաբրիելյանը /1970-1977 թթ./, փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր  Գ.  

Խրլոպյանը /1977-1979 թթ./, փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Մխիթարյանը /1979-1989 

թթ./, փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Միրզոյանը /1989-2000 թթ./, իսկ 2000 թվականից 

ղեկավարում է փիլ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ս. Զաքարյանը: 

       2018թ. Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության  ու Փիլիսոփայության 

պատմության ամբիոնները միավորվեցին  Փիլիսոփայության պատմության, տեսության 

և տրամաբանության ամբիոն անվան ներքո: 2018թ.  այդ ամբիոնը ղեկավարում է 

փիլ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր Ս.Զաքարյանը: 

       Ֆակուլտետի կայացման գործընթացում վերջնական քայլը կատարվեց 1982 

թվականին, երբ ԵՊՀ գիտական խորհուրդը որոշեց նույն թվականի սեպտեմբերից 

ստեղծել փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ: Նույն թվականի հոկտեմբերին 

հոգեբանության ամբիոնը փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ 

տեղափոխվելու կապակցությամբ փոխվեց ֆակուլտետի անունը` այն վերանվանվեց 

փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության  ֆակուլտետ և այդպես գործառեց 

մինչև սոցիոլոգիայի  ֆակուլտետի ստեղծումը` 2004 թ.: Ֆակուլտետի կազմում 1996 թ. 

բացվեց նաև սոցիալական աշխատանք բաժին, իսկ մի քանի տարի անց նախկին 

կիրառական սոցիոլոգիայի  ամբիոնի հիման վրա  ստեղծվեց 2 ամբիոն` 1. 

սոցիոլոգիայի, 2. սոցիալական աշխատանքի և սոցիալական տեխնոլոգիաների: 

       Սոցիոլոգիայի բաժնի ստեղծումից  ընդամենը մեկ տարի անց` 1991 թ., 

ֆակուլտետում բացվեց նաև հոգեբանության բաժին, որի կազմավորման և 

գործառության  մասին կխոսվի ստորև: 

       Ֆակուլտետի ստեղծման օրվանից նրա աշխատանքները ղեկավարել են դեկաններ 

պրոֆեսոր Մ. Մելիքյանը /1982-1986 թթ./, պրոֆեսոր Է. Մարգարյանը /1986-1998 թթ./ և 

պրոֆեսոր Հ. Միրզոյանը /1998-2009թթ/,Ա.Ս.Բաղդասարյանը /2009-մինչև օրս/: 

Երևանի պետական համալսարանում հոգեբանությունն անցել է կայացման 

երկարատև ուղի: «Հոգեբանություն» առարկան դասավանդվել է ԵՊՀ հիմնադրման 

օրվանից, որի նախաձեռնողը եղել է Սանկտ Պետերբուրգի Վ․ Բեխտերևի անվան 

Հոգենևրոլոգիական  ինստիտուտում ուսանած Սիրեկան Տիգրանյանը։ 



Հանգամանքների բերումով մինչև 1976 թ. թեև չի եղել հոգեբանության առանձին 

ամբիոն, այնուամենայնիվ 1921թ. համալսարանում  ստեղծված մանկավարժական  

ֆակուլտետում հոգեբանություն է դասավանդել  Ենայի, Լայպցիգի և Բեռնի 

համալսարաններում ուսանած, նույն ֆակուլտետի առաջին դեկան, խորհրդահայ 

ականավոր  հոգեբան Գուրգեն Էդիլյանը, որը հանրապետությունում հիմք է դրել  նաև 

փորձարարական հոգեբանությանը,  իսկ մանկավարժական ինստիտուտում 

կազմակերպել է  հոգեբանության լաբորատորիան:    

Համալսարանում տարբեր տարիներին հոգեբանություն են դասավանդել նաև  

ճանաչված մանկավարժներ Արշավիր Շավարշյանը, Մուշեղ Սանթրոսյանը, Մ. 

Մազմանյանը, Հ. Թութունջյանը և ուրիշներ: Ավելի քան կես դար համալսարանում  

հոգեբանություն է դասավանդել  Է. Գրինը, Ս․ Ամիրյանը և Ռ․ Աղուզումցյանը, ովքեր 

մեծ ներդրում ունեն  հոգեբանության բաժնի  կայացման գործում:               

1976 թ. ստեղծվում է  հոգեբանության ամբիոն, որի առաջին վարիչը դարձավ 

հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Հ. Թութունջյանը: 1979թ. ամբիոնին 

կից ստեղծվեց ինժեներական հոգեբանության լաբորատորիա (վարիչ` հոգ. գիտ. 

թեկնածու, դոցենտ Ռ. Աղուզումցյան), որը սկսեց համատեղ ուսումնասիրություններ 

կատարել Խորհրդային միության գիտահետազոտական մի շարք կենտրոնների հետ 

(ատոմային էներգետիկայի, տիեզերագիտության, քիմիական արդյունաբերության): 2006 

թ․ Ինժեներական հոգեբանության  լաբորատորիան վերանվանվեց  «Անձի և  

մասնագիտական գործունեության հոգեբանության» լաբորատորիա։ Լաբորատորին 

մինչ օրս ղեկավարում է հ.գ.թ., դոցենտ Ռ․ Աղուզումցյանը։ Կարևոր նշանակություն 

ունեցան 1982 և 1984 թվականներին ամբիոնի ջանքերով կազմակերպված 

համամիութենական գիտաժողովները, որոնց մասին ծավալուն հաղորդումներ 

տպագրվեցին համամիութենական հոգեբանական գիտական հանդեսներում, 

հրատարակվեցին  գիտաժողովներում կարդացված զեկուցումների ժողովածուներ:  

 Հոգեբանության բաժին բացելու ուղղությամբ նախապատրաստական կարևոր 

քայլ կատարվեց 1990թ., երբ հոկտեմբեր ամսին հոգեբանության ամբիոնը և նրան կից 

գործող լաբորատորիան բանասիրական ֆակուլտետից տեղափոխվեցին 

փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, որը վերանվանվեց` փիլիսոփայության, 

սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետ: Եվ ահա հաջորդ տարում` 1991թ., 

կազմակերպվեց հոգեբանության գծով հատուկ ընդունելություն և դրանով իսկ դրվեց 

հոգեբանության բաժնի սկիզբը:  

Բաժնի ստեղծումից հետո այն սկսեց զարգանալ տարի առ տարի և եթե առաջին 

տարում ընդունվել էին 15 հոգի, ապա այժմ բակալավրիատի յուրաքանչյուր կուրսում 

սովորում է 65-75 ուսանող, իսկ մագիստրատուրայում գործում է 5 մասնագիտացում, 

որոնց յուրաքանչյուր կուրսում ուսանում է 10-15 մագիստրանտ: Ավելին, նախ` 

սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ստեղծումից հետո մայր ֆակուլտետը կոչվում է 

փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, երկրորդ, եթե մինչև 2005թ. 

հոգեբանության բաժնում և համալսարանի մյուս ֆակուլտետներում հոգեբանության 

դասավանդումն իրականացնում էր մեկ ամբիոն, որը մինչ այդ ղեկավարել են պրոֆեսոր 



Հ. Թութունջյանը (1976-1991թթ.), դոցենտ Ռ. Աղուզումցյանը (1991-1997թթ.), դոցենտ Ա. 

Սարգսյանը (1997-2000թթ.) և հոգեբանական գիտությունների դոկտոր Գ. Շահվերդյանը 

(2001-2005թթ.), ապա այդ թվականին նախկին հոգեբանության ամբիոնի հիման վրա 

ստեղծվեց երկու ամբիոն. 2004թ․ դոկտորական ատենախոսությունը պաշտպանելուց 

հետո Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի պռորեկտոր 

Հրանտ Ավանեսյանը տեղափոխվեց աշխատանքի ԵՊՀ և 2005թ․ նախաձեռնեց 

«Հոգեբանության տեսության և պատմության» ամբիոնի և «Փորձարարական 

հոգեբանության» լաբորատորիայի հիմնադրումը։ Փորձարարական հոգեբանության գ/հ 

լաբորատորիա զբաղվում է հոգեբանության հետազոտական  մեթոդների, հատկապես 

հոգեախտորոշման մեթոդիկաների մոդելի մշակման և կիրառման  հիմնախնդիրներով:  

Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ղեկավարումը ստանձնեց   պրոֆ. Գ. 

Շահվերդյանը:  Հետագայում «Կիրառական հոգեբանության» ամբիոնը վերանվանվեց 

«Սոցիալական հոգեբանության» ամբիոն, իսկ «Հոգեբանության տեսության և 

պատմության» ամբիոնը՝ «Ընդհանուր հոգեբանության» ամբիոն։ 

Համալսարանի հիմնադրման 90-րդ տարում գիտական խորհրդի որոշմամբ 

2009թ․ հիմնադրվեց  հոգեբանության երրորդ՝ «Անձի հոգեբանության» ամբիոնը, որն իր 

հիմնադրման պահից ի վեր առաջնորդվել է հետևյալ առաքելությամբ. պատրաստել 

հոգեբանական կրթության միջազգային չափանիշներին համապատասխան որակյալ 

մասնագետներ՝ նպաստելով ՀՀ-ում հոգեբանական գիտության զարգացմանը և անձի 

հոգեբանության՝  որպես առանձին բնագավառի կայացմանը: 2009-2011թթ. ընթացքում 

ամբիոնի վարիչն էր պրոֆեսոր Ս.  Հարությունյանը, իսկ 2011 թվականից` դոցենտ Ն. Գ. 

Խաչատրյանը: Ամբիոնի աշխատանքների արդյունքն է բազմաթիվ նորարարական 

դասընթացների ներդրումը բակալավրիատում և մագիստրատուրայում: Այդպիսիք 

կառուցվել են՝ հաշվի առնելով հոգեբանական գիտության զարգացման արդի 

միտումները և ուսումնառության ու դասավանդման ուսանողակենտրոն մեթոդները:  

2011թ. ամբիոնի կազմում գործում է «Անձ և սոցիալական միջավայր» գ/հ 

լաբորատորիան, որի կազմում աշխատում են ամբիոնի ասպիրանտները: 

Լաբորատորիայի հետազոտությունների հիմնական ուղղություններն են անձի 

ոսումնասիրման ժամանակակից մեթոդիկաների տեղայնացում և հայերեն լեզվով 

մեթոդիկաների մշակում, սոցիալ-մշակութային փոփոխման պայմաններում անձի 

նույնականացման միտումների և կայուն զարգացման հարցերի ուսումնասիրություն: 

Հիմնադրման իսկ պահից լաբորատորիան իրականացնում է տարբեր՝  

դրամաշնորհային, ինչպես նաև պետբյուջեից թեմատիկ ֆինանսավորմամբ 

հետազոտական ծրագրեր:  

Ֆակուլտետում 2007 թվականից Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի և 

լաբորատորիաների նախաձեռնությամբ կազմակերպվում է «Տեսական և կիրառական 

հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողովը, որին 

մշտապես ակտիվորեն մասնակցում են 10-ից ավելի առաջատար համալսարանների 

ճանաչված հոգեբաններ:  



Ֆակուլտետում պարբերաբար գործել է «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ 

գիտական կոչումներ շնորհող մասնագիտական խորհուրդ (նախագահ՝ 2010-2016թթ․ Հ․ 

Ավանեսյան, 2020թ-ից Ս․ Հարությունյան)։ 

2008թ. հոկտեմբերից ֆակուլտետում գործում է ԵՊՀ կիրառական հոգեբանության 

կենտրոնը:  

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆ   ԱՅՍՕՐ 

 

            Ֆակուլտետն իր գոյության 38 տարիների ընթացքում մեծ աշխատանք է 

կատարել հանրապետությունում փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, սոցիալական 

աշխատանքի և հոգեբանության  գծով երիտասարդ  մասնագետների պատրաստման 

ուղղությամբ: Այդ աշխատանքներն  ավելի աշխուժացան Խորհրդային միության 

փլուզումից և Հայաստանի հանրապետության անկախացումից հետո: Բնական է, 

պատմական նոր պայմաններում անհնար էր շարունակել ղեկավարել 

միակուսակցական ռեժիմի  պայմաններում մշակված ծրագրերով: Անհրաժեշտ էր  թե 

ըստ ձևի, թե ըստ բովանդակության վերափոխել դրանք`  հարմարեցնելով  անցման 

շրջանի առաջադրած պահանջներին: Այդ իսկ պատճառով ֆակուլտետի  

ղեկավարության և պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համատեղ ջանքերով  

արմատապես  վերանայվեցին գործող ծրագրերը,  որոնցից դուրս հանվեցին իրենց դարն 

ապրած  մի շարք դասընթացներ, ընդհակառակը, ներմուծվեցին նորերը, իսկ 

ավանդական դասընթացները ենթարկվեցին բովանդակային արմատական  

փոփոխության: Նույն ձևով փոփոխվել  ու արդիականացվել են նաև 

գիտահետազոտական թեմաները: Ըստ այդմ, ֆակուլտետում ներկայումս կատարվում 

են  պետական բյուջեից ֆինանսավորվող 5 թեմա: 

Ներկայումս փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկանն է  փիլ. 

գիտ. թեկ․, դոցենտ Ա.Ս.Բաղդասարյանը: 

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

 

ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԸ 

 

Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և տրամաբանության ամբիոն  

Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և գեղագիտության ամբիոն 

Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն 

Սոցիալական և կլինիկական հոգեբանության ամբիոն 

Անձի հոգեբանության ամբիոն 

«Փորձարարական հոգեբանության» գիտահետազոտական լաբորատորիա 

«Անձ և սոցիալական միջավայր» գիտահետազոտական լաբորատորիա 

«Անձի և  մասնագիտական գործունեության հոգեբանության» գ/հ լաբորատորիա 

 



            Ֆակուլտետում ներկայումս գործում է հինգ ամբիոն և երեք գիտահետազոտական 

լաբորատորիա: Ընդ որում ֆակուլտետի գրեթե բոլոր ամբիոնները  ուսումնական լուրջ 

ծանրաբեռնվածություն ունեն նաև ֆակուլտետից դուրս` ԵՊՀ մյուս ֆակուլտետներում:  

Չէ՞ որ փիլիսոփայությունը համապարտադիր է համալսարանի բոլոր 

ֆակուլտետներում, իսկ հոգեբանություն, տրամաբանություն, մշակութաբանություն  և 

փիլիսոփայության պատմություն անցնում են համալսարանի շատ ֆակուլտետներում: 

Վերջապես, փիլիսոփայական ամբիոնները հաջողությամբ կազմակերպում են նաև  

համալսարանի բոլոր  ասպիրանտների և հայցորդների  որակավորման քննությունների 

նախապատրաստման և անցկացման գործընթացը:  

Լաբորատորիաներում զբաղվում են հոգեբանության հետազոտական  

մեթոդների, հատկապես հոգեախտորոշման մեթոդիկաների մոդելի մշակման և 

կիրառման, մեթոդիկաների տեղայմացման  հիմնախնդիրներով, մասնագիտական  

գործունեության մեջ անձի  հոգեբանական անվտանգության, ինչպես նաև  

մասնագիտական  կողմնորոշման և ինքնաիրացման, ինչպես նաև սոցիալ-մշակութային 

փոփոխման պայմաններում անձի նույնականացման միտումների և կայուն զարգացման 

հիմնահարցերով: Ինչպես ամբիոնները, այնպես էլ լաբորատորիաները ունեն 

պետբյուջեից բազային և թեմատիկ ֆինանսավորմամբ թեմաներ:  

     

Ներկայումս ֆակուլտետում գործում է առկա և հեռակա ուսուցում և՛ 

բակալավրիատում և՛ մագիստրատուրայում։ Ֆակուլտետում սովորում են 

բակալավրիատի 502 ուսանող, որից 369-ը առկա, 137-ը հեռակա, և մագիստրատուրայի 

133 ուսանող, որից 97-ը առկա, 36-ը հեռակա։ 

 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐ  ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՆԵՐ 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ) 

Առկա 

Փիլիսոփայություն  

Հոգեբանություն (ընդհանուր՝ 369 ուսանող) 

Հեռակա 

Հոգեբանություն (137 ուսանող) 

 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ) 

Առկա 

Փիլիսոփայություն-բարոյագիտություն 

Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա 

Կառավարման հոգեբանություն, 

Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն 



Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա (ընդհանուր՝ 97 ուսանող) 

Հեռակա 

Կիրառական հոգեբանություն (36 ուսանող) 

Ֆակուլտետի ուսանողներն իրենց ուսումնական, արտադրական և 

մանկավարժական պրակտիկաներն անցկացնում են մայրաքաղաքի 

հիվանդանոցներում, հանրակրթական դպրոցներում և նախադպրոցական 

հիմնարկներում, հոգեբանական ծառայության կենտրոններում, մանկական 

զարգացման կենտրոններում, զանգվածային լրատվության մարմիններում, 

քրեակատարողական հիմնարկներում, ֆակուլտետի ամբիոններում և 

լաբորատորիաներում,  ԵՊՀ  և Ազգային գրադարաններում, իսկ առանձին դեպքերում 

նաև մարզային դպրոցներում և հիմնարկ-ձեռնարկություններում։ 

 

Պրոֆեսորադասախոսական կազմը 

 

Ֆակուլտետում աշխատում են ՀՀ ԳԱԱ 1 ակադեմիկոս, 1 թղթակից անդամ, 8 

գիտության դոկտոր, 23 գիտության թեկնածու, 7 պրոֆեսոր, 34 դոցենտ, 11 ասիստենտ և  

9 դասախոս: 

Փիլիսոփայության պատմության, տեսության և 

տրամաբանության ամբիոն  

փ.գ.դ., պրոֆեսոր - Ս.Ա. Զաքարյանը (ամբիոնի վարիչ) 

փ.գ.թ., դոցենտ - Ա.Ա. Բաղդասարյանը  

փ.գ.դ., պրոֆեսոր - Ա.Ս. Մանասյանը  

փ.գ.թ., դոցենտ - Հ.Հ. Հովհաննիսյանը  

փ.գ.թ., դոցենտ - Ա.Ս. Վարդումյանը  

փ.գ.թ., դոցենտ - Ս.Ս. Պետրոսյանը  

փ.գ.թ., դոցենտ - Մ.Հ. Դեմիրճյանը  

փ.գ.թ., դոցենտ - Ա.Ա. Սարգսյանը  

փ.գ.թ., դոցենտ - Ա.Ա. Ղազարյանըը  

փ.գ.թ., դոցենտ - Ս.Վ. Վարդանյանը  

փ.գ.թ., դոցենտ - Ս.Լ. Մանուկյանը  

ասիստենտ - Ս.Հ. Խաչատրյանը  

ասիստենտ - Օ.Լ. Նահապետյանը  

ասիստենտ - Վ.Ի. Բախշինյանը  

փ.գ.թ., ասիստենտ - Ն.Ա. Ալավերդյանը  

դասախոս - Հ.Ա. Վարդանյանը  

փ.գ.դ., դոցենտ - Ա.Վ. Ոսկանյանը  

դասախոս - Գ.Գ. Հակոբյանը  

դասախոս - Ֆ.Հ. Առաքելյանը  



Սոցիալական փիլիսոփայության, բարոյագիտության և 

գեղագիտության ամբիոն 

փ․գ․դ․, պրոֆեսոր - Էդվարդ Արզումանի Հարությունյան (ամբիոնի վարիչ) 

փ․գ․թ․, դոցենտ - Գագիկ Արմենակի Սողոմոնյան 

փ․գ․թ․, դոցենտ - Արման Լիպարիտի Ղարագուլյան 

փ․գ․թ․, դոցենտ - Նաիրա Ժորայի Մկրտչյան 

փ․գ․թ․, դոցենտ - Երանուհի Կարապետի Մանուկյան 

փ․գ․թ․, դոցենտ - Ղազար Ալբերտի Ավետիսյան 

փ․գ․թ․, ասիստենտ - Կարինե Էդուարդի Յարալյան  

փ․գ․թ․, ասիստենտ - Լևոն Գառնիկի Բաբաջանյան  

 

Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոն 

հ․գ․դ․, պրոֆեսոր - Հ․Մ․Ավանեսյան 

հ․գ․թ․, պրոֆեսոր - Վ․Ռ․Պապոյան 

հ․գ․թ․, դոցենտ - Է․Վ․Ասրիյան  

հ․գ․թ․, դոցենտ - Դ․Ռ․Հայրապետյան 

հ․գ․թ․, դոցենտ - Ն․Ա․Հարությունյան 

հ․գ․թ․, դոցենտ - Հ․Ռ․Հովհաննիսյան 

մ․գ․թ․, դոցենտ - Ս․Վ․Հովհաննիսյան 

հ․գ․թ․, դոցենտ - Ա․Ա․Նադոյան 

հ․գ․թ․, դոցենտ - Մ․Մ․Սահակյան 

կ․գ․թ․, դոցենտ - Լ․Ս․Ստեփանյան 

հ․գ․թ․, ասիստենտ - Դ․Յ․Սարգսյան 

հ․գ․թ․, դոցենտ - Լ․Հ․Պետրոսյան 

տ․գ․դ․, պրոֆեսոր - Ա․Ռ․Մարտիրոսյան 

Դասախոս - Ա․Ս․Գալստյան 

Դասախոս – Ս․Ա․Պապոյան 

Սոցիալական և կլինիկական 

հոգեբանության ամբիոն 

հ․գ․դ․, պրոֆեսոր – Գ․Մ․Շավերդյան (ամբիոնի վարիչ) 

հ․գ․դ․, դոցենտ – Վ․Հ․Միքաելյան 

հ․գ․թ․, դոցենտ – Ս․Ֆ․Սարգսյան 

հ․գ․թ․, դոցենտ – Ն․Հ․Հարոյան 

հ․գ․թ․, դոցենտ – Ա․Թ․Կոբելյան 

հ․գ․թ․, ասիսենտ – Ի․Ա․Ղազարյան 

հ․գ․թ․, ասիստենտ – Ա․Գ․Այվազյան 

կ․գ․թ․, դոցենտ – Հ․Ռ․Աղաբաբյան  

ասիստենտ – Դ․Է․Գևորգյան 

դասախոս – Գ․Ս․Պետրոսյան 

դասախոս – Ս․Ա․Շահվերդյան 



դասախոս – Ե․Ս․Ասրիբաբայան 

դասախոս – Ա․Վ․Մարգարյան 

դասախոս – Հ․Վ․Խոջայան 

դասախոս – Ն․Ա․Վարդանյան 

 Անձի հոգեբանության ամբիոն 

հ․գ․թ․, դոցենտ – Ն․Գ․Խաչատրյան (ամբիոնի վարիչ) 

հ․գ․դ․, պրոֆեսոր – Ս․Ֆ․Հարությունյան  

հ․գ․թ․, դոցենտ – Ի․Ռ․Խանամիրյան  

հ․գ․թ․, դոցենտ – Լ․Վ․Բաղդասարյան  

հ․գ․թ․,ասիստենտ – Ա․Ռ․Հակոբջանյան  

հ․գ․թ․, դոցենտ – Մ․Ա․Միքայելյան  

հ․գ․թ․, ասիստենտ – Ս․Հ․Մանուսյան  

դասախոս – Ս․Ս․Խաչիբաբյան  

դասախոս – Լ․Ս․Սարգսյան  

դասախոս – Ա․Կ․Գրիգորյան  

դասախոս – Տ․Ա․Աբրահամյան  

դասախոս – Լ․Ռ․Աղաբեկյան  

դասախոս – Լ․Մ․Կարապետյան  

դասախոս – Ա․Կ․Սերոբյան  

դասախոս – Լ․Ա․Ավետիսյան  

 

Առաջարկվող կրթական ծրագրերն ու շնորհվող որակավորումները 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ  ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ 

 

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ) 

Առկա 

Փիլիսոփայություն (4 տարի) 

Հոգեբանություն (4 տարի) 

Հեռակա 

Հոգեբանություն (5 տարի) 

 

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ) 

Առկա 

Փիլիսոփայություն-բարոյագիտություն (2 տարի) 

Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա (2 տարի) 

Կառավարման հոգեբանություն  (2 տարի) 

Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն (2 տարի) 

Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա (2 տարի) 

Հեռակա 



Կիրառական հոգեբանություն  (2,5 տարի) 

 

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ 

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել կրթության, գիտության և քաղաքացիական 

հասարակության կառույցներում փիլիսոփայության և բարոյագիտության 

մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն վերլուծել տեսական ու կիրառական 

փիլիսոփայության հիմնահարցերը և համակարգել արդի քաղաքակրթության գիտական 

ու փիլիսոփայական զարգացման միտումները, ինչպես նաև կանխատեսել 

քաղաքակրթական ճգնաժամերի աշխարհայացքային շարժառիթները, մշակել դրանց 

հաղթարման հայեցակարգերը: 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը ստանում է փիլիսոփայության բակալավրի 

որակավորում, իսկ նախապես «Մանկավարժական մոդուլ»-ն ընտրած լինելու դեպքում՝ 

նաև ուսուցչի որակավորում։ 

 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Ծրագիրը նպատակ ունի տրամադրելու բազմակողմանի գիտելիքներ հոգեբանության 

հիմնարար ոլորտների՝ ընդհանուր հոգեբանության, սոցիալական, զարգացման, 

կլինիկական հոգեբանության վերաբերյալ, տալու խոր տեսական հենք՝ հոգեկանի 

կառուցվածքը, զարգացումը, ախտաբանական դրսևորումները հասկանալու, 

մեկնաբանելու և վերլուծելու համար: Ինչպես նաև ծրագրի նպատակն է զարգացնելու 

ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ ուսուցանելով հոգեախտորոշման, 

հոգեբանական հետազոտության իրականացման, հոգեբանական խորհրդատության 

սկզբունքներն ու մեթոդները։ 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը ստանում է հոգեբանության բակալավրի 

որակավորում Հոգեբանություն մասնագիտությամբ։ 

 

 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱ 

 

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 

 Ծրագիրը նպատակ ունի պատրաստել կրթության, գիտության և 

քաղաքագիտական հասարակության կառույցներում փիլիսոփայության մասնագետներ, 

որոնք ունակ կլինեն վերլուծել և համակարգել ժամանակակից քաղաքակրթական 

մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները, կանխատեսել փիլիսոփայական և 

բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և մշակել դրանց 



հաղթահարման հայեցակարգեր, մշակել սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և 

քաղաքացիական կյանքի բարոյական կարգավորման ծրագրեր և ներդրման 

մեխանիզմներ, դասավանդել կրթական համակարգերում, աշխատել վերլուծական 

կենտրոններում և հասարակական կազմակերպություններում։ 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը ստանում է փիլիսոփայության մագիստրոսի 

որակավորում փիլիսոփայություն մասնագիտությամբ։ 

 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ 

Ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական 

կարողությունները՝ կլինիկական հոգեբանության և հոգեթերապիայի տեսական և 

գործնական հիմնախնդիրները հասկանալու, մեկնաբանելու և վերլուծելու համար, 

ինչպես նաև տրամադրելու ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ հոգեթերապիայի 

տարբեր ուղղությունների գաղափարական հիմքերի, հիմնադրույթների, մեթոդների 

վերաբերյալ։ Ուսանողներին ունակ դարձնել կիրառելու հոգեթերապևտիկ տարբեր 

ուղղությունների մեթոդները հոգեկան գործունեության տարբեր խանգարումներով 

այցելուների՝ ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ երեխաների հետ աշխատանքում, 

անհատական և խմբային թերապևտիկ աշխատանքում, կիրառելու հոգեախտորոշիչ և 

հետազոտական հմտությունները: 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը ստանում է հոգեբանության մագիստրոսի 

որակավորում կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա մասնագիտացմամբ։ 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Ծրագրի նպատակն է պատրաստել կառավարման, կազմակերպական և 

կիրառական սոցիալական հոգեբանության բնագավառների հետազոտողներ և 

գիտագործնական գիտելիքներով զինված մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն վերլուծել 

և համակարգել պետական և ոչ պետական կառավարման ոլորտներին առնչվող 

հոգեբանական հիմնախնդիրները, տնտեսագիտական հոգեբանության հարցեր, 

իրականացնել կազմակերպություններում առաջացող հոգեբանական խնդիրների  

կանխատեսում, գնահատում, վերլուծություն, կարգավորում և հոգեշտկողական 

աշխատանք, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, ներդնել կազմակերպությունների 

միջավայրում գիտահետազոտական նվաճումների արդյունքները, մասնագիտական 

գիտելիքները և իմացությունը, կազմակերպել և ուղղորդել կազմակերպության 

գործունեության կառավարումը հոգեբանական խորհրդատվության միջոցով: 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը ստանում է հոգեբանության մագիստրոսի 

որակավորում կառավարման հոգեբանություն մասնագիտացմամբ։ 

 

ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Այսօր հասարակական, սոցիալ-մշակութային փոփոխությունների 

պայմաններում կարևորվում են անձի կայուն զարգացման, կյանքի որակի և հոգեկան 

առողջության պահպանման և կանխարգելման, անձի ինքնադրսևորման և 



ինքնիրացման հարցերը: «Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն» 

կրթական ծրագիրն առաջարկում է վերոնշյալ հիմնախնդիրների գիտական և 

կիրառական ուսումնասիրման, ինչպես նաև մասնագիտական հոգեբանական 

աջակցության հնարավորություններ: Ծրագիրը գործում է ԵՊՀ-ում 2009 թ․-ից։        

Ծրագիրը նպատակ ունի. 

 զարգացնելու ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ 

տրամադրելով խորացված ուսուցում անձի հոգեբանության բնագավառում՝ 

հասարակության զարգացման ժամանակակից միտումների համատեքստում 

անձի կայուն զարգացման հիմնախնդիրները հասկանալու, վերլուծելու և 

մեկնաբանելու համար, 

 տրամադրելու ուսանողներին մասնագիտական այնպիսի գիտելիքներ և 

կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են հետազոտական, հոգեախտորոշիչ, 

խորհրդատվական, լուսավորչական և զարգացնող աշխատանք իրականացնելու 

համար սոցիալ-հոգեբանական աջակցության ծառայությունների 

շրջանակներում, 

 օժանդակելու ուսանողներին՝ զարգացնելու իրենց մասնագիտական 

գիտելիքները և կարողությունները կրթության, առողջապահության և 

մասնագիտական գործունեության ոլորտներում՝ հոգեբանական ծառայության 

կայացմանը նպաստելու համար:  

Ծրագրի ավարտին ուսանողը ստանում է հոգեբանության մագիստրոսի 

որակավորում անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն 

մասնագիտացմամբ։ 

 

 

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՀՈԳԵԹԵՐԱՊԻԱ 

Հասարակական կյանքի զարգացումը, սոցիալականացման նոր պայմանները՝ 

սոցիալ-մշակութային փոփոխությունները, IT միջավայրի մարտահրավերները, 

բնակչության մոբիլությունը, տարաբնույթ աղետները, կրթության ձևի և 

բովանդակության փոփոխությունը ազդում են երեխայի հոգեկանի զարգացման 

օրինաչափությունների վրա՝ կարիք առաջացնելով ժամանակակից 

ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների։ 

«Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա» կրթական ծրագիրը թույլ է տալիս 

ձևավորել մասնագետներ, որոնց  հետազոտական և կիրառական աշխատանքները 

արդիական են մի շարք կարևորագույն ասպարեզներում՝ մանկան և դեռահասների 

հոգեբանություն, մանկական հոգեախտաբանություն, խորհրդատվություն և 

հոգեթերապիա, կրթության հոգեբանություն, ծնողավարական գիտելիքների և 

հմտությունների զարգացում և այլն: Ծրագիրը գործում է ԵՊՀ-ում 2020թ․ -ից։ 

Ծրագրի նպատակն է նախապատրաստել մանկական հոգեբանության և 

հոգեթերապիայի ոլորտում տեսամեթոդաբանական և կիրառական խնդիրներով 

զբաղվող մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն. 



 ուսումնասիրել երեխայի զարգացման օրինաչափությունները, նոր մոտեցումները, 

  ուսումնասիրել երեխայի զարգացման առանձնահատկությունները՝ կրթության 

ոլորտում բարելավումներ իրականացնելու համար,  

 կազմակերպել հոգեբանական աջակցության ծառայություն՝ իրականացնելով 

հոգեախտորոշիչ, հոգեկարգավորիչ, և զարգացնող աշխատանք երեխայի 

զարգացման տարբեր փուլերում, ինչպես նաև կազմակերպելով խորհրդատվական 

և հոգեթերապևտիկ աշխատանքներ զարգացման, հոգեբանական, վարքային և 

հուզական, ընտանեկան դժվարություններ ունեցող երեխաների և դեռահասների 

հետ: 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը ստանում է հոգեբանության մագիստրոսի 

որակավորում մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա մասնագիտացմամբ։ 

 

 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈԻԹՅՈՒՆ 

Ծրագրի նպատակն է զարգացնել 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 ռեսուրսների կառավարում, կազմակերպել 

և ուղղորդել կազմակերպության գործունեության հոգեբանական խորհրդատվության։ 

 

Ֆակուլտետի ուսանողներն իրենց մասնագիտական պրակտիկան անցկացնում 

են մայրաքաղաքի հիվանդանոցներում, հանրակրթական դպրոցներում և 

նախադպրոցական հիմնարկներում, հոգեբանական ծառայության կենտրոններում, 

մանկական զարգացման կենտրոններում, զանգվածային լրատվության մարմիններում, 

քրեակատարողական հիմնարկներում, ֆակուլտետի ամբիոններում և 

լաբորատորիաներում,  ԵՊՀ  և Ազգային գրադարաններում, իսկ առանձին դեպքերում 

նաև մարզային դպրոցներում և հիմնարկ-ձեռնարկություններում: 

Ծրագրի ավարտին ուսանողը ստանում է հոգեբանության մագիստրոսի 

որակավորում հոգեբանություն մասնագիտացմամբ։ 

 

 

 

Աշխատանքային հեռանկարներն ու կապն աշխատաշուկայի հետ 

 



«Փիլիսոփայություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել 

գիտահետազոտական, կրթական-մանկավարժական լրատվական, հրատարակչական 

ոլորտներում գործող հիմնարկներում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները. 

 Գիտահետազոտական ինստիտուտներում՝ կրտսեր գիտաշխատող, 

 Կրթական-մանկավարժական ոլորտում՝ Հասարակագիտության ուսուցիչ, 

 Զանգվածային լրատվամիջոցներում՝ հեռուստատեսություն, PR մենեջեր,  

գովազդային գործակալ, լրագրող-հրապարակախոս, 

 Հրատարակչական ոլորտ՝ հրատարակչական խմբագիր, սրբագրիչ, գործավար։ 

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության 

ֆակուլտետը, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ինստիտուտը, ավագ և 

հիմնական դպրոցները, հրատարակչությունները և խմբագրությունները, կրթական և 

սոցիալական ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ: Ծրագրի 

շրջանավարտները կարող են իրենց ուսումը շարունակել ԵՊՀ փիլիսոփայության և 

հոգեբանության ֆակուլտետի մագիստրատուրայում: 

 

---- 

«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 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: 

 

---- 

«Փիլիսոփայություն» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները կարող են 

աշխատանքի անցնել միջնակարգ և բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում, վերլուծական կենտրոններում, հասարակական 

կազմակերպություններում, ԶԼՄ-ներում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները. 

 Միջնակարգ ուսումնական հաստատություններում՝ կազմակերպիչ, 

բարոյագիտության, հասարակագիտության ուսուցիչներ: 

 Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում՝ դասախոս, գիտաշխատող, 

 Զանգվածային լրատվամիջոցներում՝ հեռուստատեսություն, PR մենեջեր,  

գովազդային գործակալ, լրագրող-հրապարակախոս,  



 Վերլուծական կենտրոններում՝ հետազոտող, խորհրդատու, փորձագետ: 

Հնարավոր աշխատավայրերն են. ավագ դպրոց, քոլեջ, վարժարան, բարձրագույն 

ուսումնական հաստատություններ, վերլուծական կենտրոններ, ԶԼՄ, կրթական և 

սոցիալական ծրագրեր իրականացնող միջազգային կազմակերպություններ: 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ 

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում և աշխատել 

գիտահետազոտական կենտրոններում: 

 

---- 

«Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա» ծրագրի շրջանավարտները 

կարող են աշխատանքի անցնել հոգեբանական աջակցության կենտրոններում, 

հոգեկան առողջության պահպանման կենտրոններում որպես անհատական կամ 

խմբային խորհրդատվություն իրականացնող մասնագետներ, մանկական զարգացման 

կենտրոններում որպես զարգացմանն ու հոգեշտկմանը նպաստող հոգեբան-մասնագետ, 

տարբեր պրոֆիլի հիվանդանոցներում և և վերականգնողական հաստատություններում, 

ինչպես մանկական, այնպես էլ մեծահասակների համար` որպես կլինիկական 

հոգեբաններ և հոգեբանական խորհրդատվություն իրականացնող մասնագետներ, 

ինչպես նաև կազմակերպել անհատական մասնագիտական պրակտիկն՝ որպես  

հոգեթերապևտ, հոգեշտկող, հոգեբան խորհրդատու։ 

 Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ 

ասպիրանտուրայում, ինչպես նաև տարբեր գիտահետազոտաական 

լաբորատորիաներում։ 

 

--- 

«Կառավարման հոգեբանություն» ծրագրի շրջանավարտները կարող են 

աշխատանքի անցնել պետական և ոչ պետական ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով 

հետևյալ պաշտոնները. հոգեբան-խորհրդատու, հասարակայնության հետ կապերի 

ենթակառուցվածքի հոգեբան, մարդկային ռեսուրսների կառավարման մենեջեր, 

գիտակրթական ծրագրերի համակարգող, սոցիալ-հոգեբանական ծրագրերի 

համակարգող, մարքեթինգի բաժնի հոգեբան, ուսումնական կենտրոնի հոգեբան, 

թրենինգային ծրագրերի պատասխանատու, սոց.-հոգեբանական թիմի ղեկավար: 

 Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ բանկային համակարգ, գովազդային 

գործակա- լություններ, կրթական և սոցիալական ծրագրեր իրականացնող միջազգային 

կազմակերպություններ, հեռուստատեսություն, առևտրային, ձեռնարկատիրական, 

արտադրական կազմակերպություների համապատասխան ենթակառուցվածքներ: 

 Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ 

փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի և այլ բուհերի ասպիրանտուրայում և 

աշխատել գիտահետազոտական լաբորատորիաներում: 

 

--- 



«Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն» ծրագրի 

շրջանավարտները կարող են աշխատել հոգեբանական ծառայության կենտրոններում 

որպես անհատական կամ խմբային խորհրդատվություն իրականացնող 

մասնագետներ, խնամքի և պաշտպանության, ցերեկային կենտրոններում որպես 

սոցիալական խնամք և հոգեբանական աջակցություն իրականացնող մասնագետներ, 

բժշկական և վերականգնողական հաստատություններում հոգեբանական 

խորհրդատվություն իրականացնող մասնագետներ, բուհերի ռեսուրսային կամ 

խորհրդատվական կենտրոններում որպես անհատական խորհրդատուներ, 

մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոններում որպես գնահատում և 

խորհրդատվություն իրականացնող մասնագետներ, գիտակրթական կենտրոններում 

որպես հետազոտողներ, բիզնես կազմակերպություններում որպես անձնակազմի հետ 

աշխատող անհատական խորհրդատուներ, ինչպես նաև՝ իրականացնել մասնավոր 

խորհրդատվական աշխատանք: Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել 

իրենց ուսումը ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

ասպիրանտուրայում: 

Կրթական ծրագրի շրջանավարտների հետ մշտապես պահվում է հետադարձ կապ և 

պարբերաբար իրականցվում են հարցումներ։ Հարցումներին մասնակցած 2015-2019 

ուս․  տարիների շրջանավարտների 54%-ը այժմ աշխատում է մասնագիտությամբ, 

հատկապես կրթական-գիտական, մանկան զարգացման, առողջապահության, բիզնես 

ոլորտներում և հոգեբանական աջակցության կենտրոններում։ Կրթական ծրագրի 

շրջանավարտներից ոմանք աշխատում են մասնագիտությամբ նաև արտերկրում՝ 

վերականգնողական կլինիկայում և հոգեբանական աջակցության տրամադրման 

տարբեր ոլորտներում։ 

 

--- 

«Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա» ծրագիրն ավարտած 

շրջանավարտները կարող են աշխատել հետևյալ հաստատություններում՝ 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։ Ծրագրով նախատեսված գիտելիքները և 

կարողությունները հնարավորություն են տալիս շրջանավարտներին վերոնշյալ 

հաստատություններում իրականացել անհատական և/կամ խմբային 

խորհրդատվական, զարգացնող, հոգեախտորոշիչ և հոգեկախարգելիչ աշխատանքներ։ 

Շրջանավարտները  կարող են իրականացնել ծնողավարման և ընտանեկան 

խորհրդատվություն, ինչպես նաև իրականացնել հոգեբանական գնահատման և 

վերականգնողական աշխատանքներ տարբեր հաստատություններում։  Ծրագիրը 

հնարավորություն է ընձեռնում նաև շրջանավարտներին իրականացնելու մասնավոր 

պրակտիկա երեխաների և դեռահասների հետ։ Ծրագրի շրջանավարտները կարող են 



շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

ասպիրանտուրայում: 

 

----- 

  

 

Ուսանողական կյանք և ժամանց 

 

Ֆակուլտետի մասնաշենքում կա դահլիճ, բուֆետ, ընթերցասրահ: 

Բակալավրիատը և մագիստրատուրան  ունեն առկա և հեռակա ուսուցման բաժիններ:  

Ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական  անձնակազմի  և ուսանողների ուժերով  

հաճախ կազմակերպվում են գիտաժողովներ, սեմինարներ, գրքերի քննարկումներ, 

նշվում հոբելյաններ և այլն:  

Ֆակուլտետում ավանդական են դարձել փիլիսոփայի և հոգեբանի օրերը, 

առաջին կուրսեցիների հետ բարձր կուրսեցիների հանդիպումները, դիպլոմների 

հանձնման հանդիսավոր արարողությունները Դավիթ Անհաղթի  արձանի մոտ և 

ֆակուլտետի դահլիճում և այլն: 

Ֆակուլտետում ամենասպասելի իրադարձություններից է «Մանդարինի» տոնը, 

որի ընթացքում 2-րդ կուրսեցիները (և ոչ միայն) պաշտոնական և հանդիսավոր ձևով 

ընդունում են 1-ին կուրսեցիներին որպես «հոգեբան ուսանող»։ Կազմակերպվում է 

հանդիսավոր միջոցառում, որի նախապատրաստական աշխատանքներին մասնակցում 

են արդեն կիսամյակի սկզբից, հետաքրքիր ժամանց ինչպես 1-ին կուրսեցիների այնպես 

էլ ողջ ֆակուլտետի ուսանողների և դասախոսների մասնակցությամբ, իսկ 

արարողության ավարտին 1-ին կուրսեցիներին է փոխանցվում հայտնի «Թեյնիկը»։ 

Մանդարինի տոնը կազմակերպվում է արդեն 20 տարի 

 

 

Ընդունելությունն ըստ կրթական ծրագրերի և առարկայական քննությունների 

 

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետը բակալավրի կրթական 

ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում հետևյալ մասնագիտությունների գծով և 

համապատասխան ընդունելության քննություններով. 

Առկա   

1. Փիլիսոփայություն 

Ընդունելության քննություններ – Հայոց լեզու և գրականություն։ Հաշվի է առնվում Հայոց 

պատմության ավարտական գնահատականը, իսկ վճարովի համակարգում թափուր 

տեղերի առկայության դեպքում հաշվի են առնվում Օտար լեզվի ավարտական 

քննության գնահատականը։ Microsoft Word - Havelvac (6).docx (ysu.am) 

2. Հոգեբանություն 

http://www.ysu.am/uploaded/entrant/2020/2021_ynd_cank.pdf


Ընդունելության քննություններ – Հայոց լեզու և գրականություն, Օտար լեզու։ Վճարովի 

համակարգում թափուր տեղերի առկայության դեպքում հաշվի են առնվում 

Կենսաբանության ավարտական քննության գնահատականը։ Microsoft Word - Havelvac 

(6).docx (ysu.am) 

 

Հեռակա  

3. հոգեբանություն 

Ընդունելության քննություններ – Հայոց լեզու և գրականություն, Օտար լեզու։ Վճարովի 

համակարգում թափուր տեղերի առկայության դեպքում հաշվի են առնվում 

Կենսաբանության ավարտական քննության գնահատականը։ 

 

 

Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրով կազմակերպում է ուսուցում հետևյալ 

մասնագիտությունների գծով և համապատասխան ընդունելության քննություններով. 

Առկա 

1. Փիլիսոփայություն-բարոյագիտություն  

Ընդունելության քննությունը փիլիսոփայություն ընդհանուր մասնագիտությանը 

վերաբերող հարցաշարով՝ ըստ կարգի՝ Î²ÜàÜ²Î²ð¶ (ysu.am) ։ 

2. Կլինիկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա  

3. Կառավարման հոգեբանություն   

4. Անձի հոգեբանություն և հոգեբանական խորհրդատվություն  

5. Մանկական հոգեբանություն և հոգեթերապիա Կիրառական 

հոգեբանություն   

Ընդունելության քննությունը հոգեբանություն ընդհանուր մասնագիտությանը 

վերաբերող հարցաշարով ըստ կարգի ՝ Î²ÜàÜ²Î²ð¶ (ysu.am) ։ 

 

Հեռակա  

6. Կիրառական հոգեբանություն 

Ընդունելության քննությունը հոգեբանություն ընդհանուր մասնագիտությանը 

վերաբերող հարցաշարով ըստ կարգի ՝ Î²ÜàÜ²Î²ð¶ (ysu.am)։ 

 

 

 

                           

 

http://www.ysu.am/uploaded/entrant/2020/2021_ynd_cank.pdf
http://www.ysu.am/uploaded/entrant/2020/2021_ynd_cank.pdf
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/05/Mag_arka_karg-2020-2021.pdf
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/05/Mag_arka_karg-2020-2021.pdf
http://documentation.ysu.am/wp-content/uploads/2020/05/Mag_heraka_karg-2020-2021.pdf

