
 

 

 

 
 

 

 
ՀՀ, Երևան, 0025, Աբովյան 52ա       ●       Республика Армения, Ереван, 0025, Абовяна 52а       ●       52a Abovyan, 0025, Yerevan, Republic of Armenia 

 «ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ»  

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտությունը՝ Հոգեբանություն 

Ուսուցման ձևը՝ առկա 

Տևողությունը՝ 2 տարի 

Ուսման վարձը՝ 700․000 ՀՀ դրամ 

Շնորհվող որակավորումը՝ Հոգեբանության մագիստրոս 

Ծրագրի նպատակներն են․   

 զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ 

տրամադրելով խորացված ուսուցում անձի հոգեբանության բնագավառում՝ 

հասարակության զարգացման ժամանակակից միտումների 

համատեքստում անձի կայուն զարգացման հիմնախնդիրները հասկանալու, 

վերլուծելու և մեկնաբանելու համար, 

 տրամադրել ուսանողներին մասնագիտական այնպիսի գիտելիքներ և 

կարողություններ, որոնք անհրաժեշտ են հետազոտական, հոգեախտորոշիչ, 

խորհրդատվական, լուսավորչական և զարգացնող աշխատանք 

իրականացնելու համար սոցիալ-հոգեբանական աջակցության 

ծառայությունների շրջանակներում, 

 օժանդակել ուսանողներին՝ զարգացնելու իրենց մասնագիտական 

գիտելիքները և կարողությունները կրթության, առողջապահության և 

մասնագիտական գործունեության ոլորտներում՝ հոգեբանական 

ծառայության կայացմանը նպաստելու համար: 

 

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքներն են․ 

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ 

կլինի. 

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, 

Ա3․ բացատրելու անձի տարիքային տարբեր փուլերի զարգացման 
առանձնահատկությունները, գործընթացները և օրինաչափությունները, 

Ա4․ հիմնավորելու քանակական և որակական մեթոդների կիրառման 
համապատասխանությունը հետազոտական նպատակներին, 

Ա5․ սահմանելու հոգեբանական (անհատական և խմբային) 

խորհրդատվական աշխատանքի իրականացման սկզբունքները, 

առանձնահատկությունները և տեսակները, 

Ա6․ բնութագրելու հոգեբանական աջակցության ծառայության 

առանձնահատկությունները կրթության, առողջապահության և 

մասնագիտական գործունեության ոլորտներում: 

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Բ1․ իրականացնելու անձի և զարգացման հոգեբանության ժամանակակից 

հիմնախնդիրներին վերաբերող ուսումնասիրություններ՝ օգտագործելով 

արդյունքների վերլուծության որակական և քանակական մեթոդները, 

Բ2․վերլուծելու և ներկայացնելու անձի նույնականացման միտումները, 

վարքաձևերը և համոզմունքների համակարգը ժամանակակից սոցիալ-

մշակութային փոփոխությունների համատեքստում, 

Բ3․ կիրառելու անձի ուսումնասիրման հոգեախտորոշիչ (ինքնագնահատման 

և պրոյեկտիվ) մեթոդները խորհրդատվական աշխատանքում, 

Բ4․ իրականացնելու անհատական և խմբային հոգեբանական 

խորհրդատվական աշխատանք, 

Բ5․ կիրառելու հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները կրթական, 

առողջապահական և սոցիալական ոլորտներում սոցիալ-հոգեբանական 

աջակցության ծառայություններ  կայացնելու ուղղությամբ, 

Բ6․իրականացնելու անձնային աճին և ինքնազարգացմանն ուղղված 

խորհրդատվական և լուսավորչական աշխատանք (psychoeducation) 

կրթական, առողջական, սոցիալական կարիքների բավարարման և 

միջավայրում ինտեգրման ուղղությամբ: 

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ  

Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի. 

Գ1․կիրառելու գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպելու և լուծելու 
խնդիրներ, 

Գ2․համագործակցելու գործընկերների և հարակից ոլորտի մասնագետների 

հետ, համակարգելու մասնագիտական խմբերի աշխատանքներ 

Գ3․պատրաստելու զեկուցումներ, ներկայացնելու հետազոտությունների 

արդյունքները, վարելու գիտական բանավեճեր, 

Գ4․պահպանելու մասնագիտական էթիկայի սկզբունքները: 

 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 



Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ 

Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: 

 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

 

Ծրագիրը կազմված է  ընդհանուր և մասնագիտական (պարտադիր և 

կամընտրական) դասընթացներից, և հետազոտական կառուցամասից։ Ընդհանուր 
կառուցամասում ուսանողն ուսումնասիրում է օտար լեզու և տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում, սովորում հետազոտություն 

կազմակերպելու հմտություններն ու գործիքները։  

Մասնագիտական կառուցամասում ուսանողն ուսումնասիրում է անձի 

հոգեբանության և հոգեբանական խորհրդատվության տարբեր ուղղություններ և 

մոտեցումները՝ ձեռք բերելով տեսական ու գործնական ամբողջական գիտելիքներ և 

հմտություններ, որոնք հնարավորություն կտան իրականացնել հոգեբանական 

աջակցության ծառայության տարբեր ձևեր՝ հոգեախտորոշիչ, խորհրդատվական, 

լուսավորչական և զարգացնող։  

Հետազոտական կառուցամասը բաղկացած է մասնագիտական պրակտիկայից և 

մագիստրոսական թեզից։ 

 

Պրակտիկա 

Պրակտիկան կազմակերպվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված 

և հաստատված ծրագրով։  

Գիտահետազոտական պրակտիկան կարող է անցկացվել ԵՊՀ “Անձ և սոցիալական 

միջավայր” գ/հ լաբորատորիայում իրականացվող գիտական թեմաների և նախագծերի 

շրջանակներում, մասնավորապես  հետևյալ ծրագրերի շրջանակում 

 Անձի ուսումնասիրման մեթոդիկաների հայերեն լեզվով մշակում, 

 Անձի ուսումնասիրման միջմշակութային հետազոտություններ: 

Մասնագիտական գործնական (խորհրդատվական, հոգեշտկող, հոգեախտորոշիչ) 

հմտությունների ձևավորմանն ուղղված ուսանողական պրակտիկան հիմնականում 

կարող է անցկացվել հոգեկան առողջության կենտրոններում և կրթական 

հաստատություններում:  

 ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

Հոգեբանական աջակցության ուսումնագործնական լաբ․ 

 ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն 

 Կանանց Ռեսուրսային Կենտրոնը (ԿՌԿՀ) 

 Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն 

 «Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոն 

 «Ուղեկից» հոգեբանական կենտրոն 

 «Հերոսների Վերականգնողական Քաղաք» հոգ․ կենտրոն 

 

Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ բանավոր 



ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

«ԱՆՁԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ և ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ»  

 ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ  

 

1. Հոգեբանության գիտության զարգացումը, հիմնական փուլերը և ժամանակակից 

ուղղությունները: 

2. Հոգեկանի զարգացումը ֆիլոգենեզում: 

3. Հոգեկանի զարգացումը օնտոգենեզում: 

4. Գիտակցության էությունը, ֆունկցիաները, բովանդակային կառուցվածքը: 

5. Զգայությունները որպես իմացության առաջին փուլը և հիմքը: 

6. Զգայությունների տեսակները, որակները: 

7. Զգայության հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: 

8. Զգայության շեմը: Ֆեխներ-Վեբերի օրենքը, անալիզատորի կառուցվածքը: 

9. Ընկալման գործընթացը, տեսակները, հատկությունները: 

10. Ապերցեպցիայի և դիրքորոշման դերը ընկալման մեջ: 

11. Ուշադրության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, գործառույթները, տեսակները: 

12. Հիշողության մեկնաբանումը հոգեբանական դպրոցներում (տեսությունները): 

13. Հիշողության մեխանիզմները: 

14. Հիշողության տեսակները: 

15. Մտածողության մեկնաբանումը հոգեբանական դպրոցներում (տեսությունները): 

16. Խնդիրը որպես մտածողության օբյեկտ, դրա կառուցվածքը, խնդրի լուծումը 

պայմանավորող հիմնական գործոնները: 

17. Հասկացություն մտածողության սուբյեկտի մասին: Մտածողության օպերացիաները 

և մտային խնդրի լուծման փուլերը: 

18. Մտածողության տեսակները: 

19. Մտածողության և խոսքի գենետիկական արմատները: Էգոցենտրիկ խոսքի բնույթը. 

համեմատական վերլուծություն (Լ. Վիգոտսկի, Ժ. Պիաժե): 

20. Խոսքի տեսակները: Ներքին խոսքի հոգեֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները: 

21. Երևակայության տեսակները և հնարները: Երևակայության զարգացման 

հիմնախնդիրը: 

22. Խառնվածքը որպես անհատական առանձնահատկություն. հիմնական 

եզրակացություններ /Ռուսալով, Ստրելյաու, Մեռլին, հոգեգենետիկ և լոնգիտյուդ 

ուսումնասիրություններ:  



23. Խառնվածքի ուսումնասիրման հիմնական ուղղությունները /հումորալ, գործոնային, 

կոնստիտուցիոնալ, հոգեֆիզիոլոգիական/: 

24. Բնավորության կառուցվածքի բաղկացուցիչները: Բնավորության գծեր: 

25. Լեոնգարդի տեսությունը բնավորության շեշտավորվածության վերաբերյալ: 

Շեշտվածության տիպաբանու¬թյուն: 

26. Ընդունակությունները որպես անհատական առանձնահատկություն: Տեսակները և 

զարգացման մակար¬դակ¬ները /օժտվածություն, տաղանդ, հանճար/: 

27. Հույզերի և հուզական վիճակների տեսակները: 

28. Հույզերի դրսևորման հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: 

29. Հույզերի տեսությունները: 

30. Հույզերի դասակարգումը ըստ Կ. Իզարդի: 

31. Սթրեսի բնութագիրը, գործառույթները և մեխանիզմները: 

32. Որոշման ընդունում. կամային ճիգեր և դրդապատճառների պայքար: 

33. Կամային գործունեություն, կամային ակտի փուլեր: 

34. ՙԱնձ՚ հասկացության մեկնաբանությունները հոգեբանական տեսություններում: 

35.  Հոգեբանական խորհրդատվության խնդիրները, սկզբունքները, փուլերը: 

36. Անձի կառուցվածքի ուսումնասիրման հիմնական ստրատեգիաները: 

37. Անհատ, անձ, անհատականություն հասկացությունների 

փոխհարաբերակցությունը: 

38. Անձի դրդապատճառային-պահանջմունքային ոլորտ. դրդապատճառների 

տեսակները: 

39. Անձի ձևավորման գործոնները գործունեության տեսության մեջ (ըստ Ա. Լեոնտևի): 

40. Անձի զարգացման հիմնախնդիրը Լ. Վիգոտսկու պատմամշակութային տեսության 

մեջ: 

41. Անձի տեսություն. գործառույթները, հիմնական ուղղությունները և 

հիմնախնդիրները, գնահատման չափանիշները: 

42. Բիհևիորիզմի դրույթները և սոցիալական ուսուցման տեսությունը (Բ. Սկիներ, Ա. 

Բանդուրա): 

43. Հոգեվերլուծության հիմնական դրույթները և հոգեկան ապարատի մոդելները (Զ. 

Ֆրեյդ): 

44. Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների գործառույթները և տեսակները (Զ. 

Ֆրեյդ): 

45. Հոգեվերլուծության զարգացումը. նեոֆրեյդիզմի ուղղությունները և դրույթները 

/Հորնի, Ֆրոմ, Ա. Ֆրեյդ, Է. Էրիքսոն և այլք/: 

46. Անձի զարգացման էպիգենետիկ հայեցակարգը. նույնականության հիմնախնդիրը 

/Էրիքսոն/: 



47. Ա. Ադլերի անհատական հոգեբանության հիմնադրույթները: 

48. Ինքնաիրականացման տեսության հիմնադրույթները: ̔Մետամոտիվացիա՚ 

հասկացությունը: (Ա. Մասլոու) 

49. Կ. Ռոջերսի տեսության հիմնադրույթները: 

50. Կ. Յունգի վերլուծական հոգեբանության հիմնադրույթները: 

51. Հոգեֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկան և խնդիրները: 

52. Հոգեբանության հետազոտական ծրագրերը. առավելությունների և թերությունների 

համեմատականը: 

53. Հոգեբանական հետազոտությանը ներկայացվող պահանջները և չափանիշները: 

54. Գիտափորձի կազմակերպման առանձնահատկությունները հոգեբանության մեջ: 

Փոփոխականների տեսակները: 

55. Հոգեբանական հետազոտության օբյեկտիվության չափանիշները: 

56. Փորձարարական հետազոտության կառուցվածքը և փուլերը: 

57. Հոգեբանական հետազոտության բարոյագիտական պահանջները:  

58. Հոգեմետրիկ հիմքերը գիտափորձում և հոգեդիագնոստիկայում: 

59. Հոգեբանական թեստերի դասակարգումը և դրանց ներկայացվող պահանջները: 

60. Հոգեբանական թեստերի տեսակները: Պրոյեկտիվ թեստերի 

առանձնահատկությունները: 

61. Հոգեբանական թեստերի ընտրության, համալրման և կիրառման հիմունքները: 

62. Մանկավարժական հոգեբանության առարկան և խնդիրները: 

63. Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության մեթոդները: 

64. ՙՏարիք՚ հասկացությունը և տարիքային պարբերացման հիմնախնդիրը, 

չափանիշները: 

65. Վաղ մանկության տարիքի առանձնահատկությունները: 

66. Նախադպրոցական տարիքի հոգեբանական բնութագիրը: 

67. Դեռահասի հոգեբանական առանձնահատկությունները: 

68. Ինքնագիտակցության զարգացումը դեռահասության և պատանեկության 

տարիքում: 

69. Դեռահասների անձի շեշտվածության ուսումնասիրությունը և տիպաբանությունը 

/Լիչկո/: 

70. Հոգեկան զարգացման հիմնախնդիրները հասունության շրջանում: 

71. Տարիքային ճգնաժամերը որպես անձի զարգացման գործոն: 

72. Դեվիանտ վարքի հոգեբանություն: 

73. Հետազոտական մեթոդները սոցիալական հոգեբանության մեջ: 

74. Սոցիալական խմբեր. ձևավորման գործոնները, տեսակները: 



75. Անձի սոցիալականացման գործոնները և փուլերը: 

76. Շփումը որպես եռակողմ գործընթաց /կոմունիկատիվ, ինտերակտիվ, պերցեպտիվ/: 

77. Սոցիալ-հոգեբանական վերագրման /ատրիբուցիայի/ տեսությունը /Կելլի/: 

78. Զանգվածային հոգեբանության տեսությունները /Լեբոն, Տարդ/: 

79. Ընտանիքի կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: 

80. Ընտանիքի կենսական ցիկլի փուլերը: 

81. Ընտանիքի թերապիայի ժամանակակից մոտեցումները: 

82. Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության առարկան, խնդիրները: 

83. Սպորտի և առողջ ապրելակերպի հոգեբանության առարկան, խնդիրները: 

84. Մասնագիտական գործունեության հոգեբանական բնութագրերը: 

85. Հոգեկան առողջության չափանիշները: 

86. Նևրոզների ծագման տեսությունները: 

87. Սոցիալական դերերի տեսությունը: 

88. Նևրոզների դասակարգումը և տարբերությունները անձնային խանգարումներից: 

89. Անձնային խանգարումների հոգեբանական բնութագիրը: 

90. Շիզոֆրենիայով հիվանդի հոգեբանությունը: 

91. Ֆիզիոլոգիական աֆեկտի փուլերը: 

92. Հոգեսոմատիկ հիվանդությունների դասակարգումը: 

93. Կոնֆլիկտի տեսությունները, դասակարգումը և դինամիկան:  

94. Իրավաբանական հոգեբանության առարկան, խնդիրները և բաժինները: 

95. Մշակույթի հոգեբանության ուսումնասիրման տեսական մոտեցումները: 

96. Դեպրեսիայի հոգեբանական բնութագիրը, ախտանիշները և տեսակները: 

97. Իմիջի տեսակները: 
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