
 

 

 

 

 

 

 

 

«ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտությունը՝ Հոգեբանություն 

Ուսուցման ձևը՝ առկա 

Տևողությունը՝ 1 տարի 

Ուսման վարձը՝ 700․000 ՀՀ դրամ 

Շնորհվող որակավորումը՝ Հոգեբանության մագիստրոս 

Ծրագրի նպատակները և կրթական վերջնարդյունքները 

Ծրագրի նպատակն է նախապատրաստել ընտանեկան հոգեբանության և հոգեբանական 

խորհրդատվության ոլորտում տեսամեթոդաբանական և կիրառական խնդիրներով զբաղվող 

մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն. 

 գիտական տեսանկյունից ուսումնասիրել ընտանիքի, որպես մեկ ամբողջության, 

զարգացման օրինաչափությունները, կառուցվածքային բաղադրիչները, տիպերը, դերային 

համակարգը և այլն:  

 կազմակերպել հոգեբանական աջակցության ծառայություն՝ իրականացնելով վարքային և 

հուզական ոլորտների հոգեախտորոշիչ, հոգեկարգավորիչ, կանխարգելիչ աշխատանքներ, 

ինչպես նաև ընտանեկան խնդիրների հոգեբանական խորհրդատվություն և 

հոգեթերապևտիկ աշխատանքներ՝  ընտանիքի անդամների, ամուսնական զույգի, ամբողջ 

ընտանիքի հետ, նրա զարգացման տարբեր փուլերում  

 

Պրակտիկա 

Տվյալ մագիստրոսական ծրագրի ուսանողների պրակտիկան կրում է 

գիտահետազոտական և գիտամանկավարժական բնույթ՝ լայն հնարավորություն տալով ձեռք 

բերելու համապատասխան գիտելիքներ և մարզելու իրենց մասնագիտական հմտություններն ու 

կարողությունները:  

Պրակտիկան նախատեսում է անցկացնել հետևյալ կենտրոններում՝   

 

 ԵՊՀ Կիրառական հոգեբանության կենտրոն,  

 



 «Ընտանիքի հոգեբանական աջակցման կենտրոն», 

 «Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան», 

 Երևանի «Զատիկ» երեխաների աջակցության կենտրոն,  

 ՍՈՍ մանկական գյուղեր,  

    «Ապագա»,  

    «Այգ» հոգեբանական կենտրոն, 

    «Զարթոնք» հոգեբանական կենտրոն,  

    «Տոյ Տոյ Ռիչո» մանկական զարգացման կենտրոն,  

    «Բանալի» ընտանիքի կենտրոն, 

    Հոգեվերլուծողների ասոցիացիա 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը  ԺԹ․00․02 -

«Սոցիալական հոգեբանություն» մասնագիտացմամբ ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության 

ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում: 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

   Ծրագիրը կազմված է  ընդհանուր և մասնագիտական (պարտադիր և կամընտրական) 

դասընթացներից, և հետազետական կառուցամասից։ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Ընտանիքի հոգեբանություն »  

 ԾՐԱԳՐՈՎ ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ  

 

1. Հոգեբանության գիտության զարգացումը, հիմնական փուլերը և ժամանակակից 

ուղղությունները: 

2. Հոգեկանի զարգացումը, կառուցվածքը, գործառույթները, հոգեկան երևույթներ և 

գործընթացներ, արտացոլման մեխանիզմները։ 

3. Գիտակցության էությունը, ֆունկցիաները, բովանդակային  կառուցվածքը: 

4. Զգայությունները որպես իմացության առաջին փուլը, զգայությունների  տեսակները և 

հիմնական հատկությունները։ 

5. Ընկալման գործընթացը, տեսակները,  հատկությունները: 

6. Ուշադրության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները, գործառույթները, տեսակները: 

7. Հիշողություն,  առանձնահատկությունները և գործընթացները: 

8. Մտածողություն, մտածողության օպերացիաները և մտային խնդրի լուծման փուլերը: 

9. Խոսքի տեսակները: Ներքին խոսքի հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: 

10. Երևակայության տեսակները և հնարները: Երևակայության զարգացման հիմնախնդիրը: 

11. Խառնվածքը որպես անհատական առանձնահատկություն. հիմնական 

եզրակացություններ /Ռուսալով, Ստրելյաու, Մեռլին, հոգեգենետիկ և լոնգիտյուդ 

ուսումնասիրություններ/:  

12. Բնավորության կառուցվածքի բաղկացուցիչները: Բնավորության գծեր: 

13. Ընդունակությունները որպես անհատական առանձնահատկություն: Տեսակները և 

զարգացման մակարդակները /օժտվածություն, տաղանդ, հանճար/: 

14. Հույզերի և հուզական վիճակների տեսակները: Հույզերի դասակարգումը:  

15. Սթրեսի բնութագիրը, գործառույթները և մեխանիզմները: 

16. Կամային գործունեություն, կամային ակտի փուլեր: 

17. «Անձ» հասկացության մեկնաբանությունները հոգեբանական տեսություններում: 

Անհատ, անձ, անհատականություն  հասկացությունների փոխհարաբերակցությունը: 

18. Հոգեբանական խորհրդատվության խնդիրները, սկզբունքները, փուլերը: 

19. Հոգեբանական հետազոտությանը ներկայացվող պահանջները և չափանիշները: 

20. Փորձարարական հետազոտության կառուցվածքը և փուլերը: 

21. Հոգեբանական հետազոտության բարոյագիտական պահանջները:  

22. Հոգեբանական թեստերի դասակարգումը և դրանց ներկայացվող պահանջները: 



23. «Տարիք» հասկացությունը և տարիքային պարբերացման հիմնախնդիրը, չափանիշները: 

Տարիքային ճգնաժամերը որպես անձի զարգացման գործոն: 

24. Սոցիալական խմբեր. ձևավորման գործոնները, տեսակները: 

25. Անձի սոցիալականացման գործոնները և փուլերը: 

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

27. Ընտանիքի կառուցվածքն ու ֆունկցիաները: 

28. Ընտանիքի կենսական ցիկլի փուլերը:  

29. Ընտանեկան դերեր, ընտանիքում դերային փոխհարաբերություն։  

30. Ընտանեկան համատեղելիության ձևերը։  

31. Ընտանեկան հարմարում: 

32. Ծնողական վերաբերմունքի ձևերը, ծնողավարություն, ծնող և երեխա 

փոխհարաբերություններ։ 

33. Ընտանիքի թերապիայի ժամանակակից մոտեցումները: 

34. Հոգեկան առողջության չափանիշները:  

35. Կոնֆլիկտի տեսությունները, դասակարգումը և դինամիկան: Կոնֆլիկտների 

հաղթահարման ռազմավարություն։  

36. Ինքնակարգավորման մեթոդները: Հոգեկարգավորում, ինքնաներշնչում և 

ինքնակառավորում։ 

37. Հոգեբանական ներազդման տեսակները՝ համոզում, դիրքորոշում, սոցիալական և 

հոգեբանական  ներգործություն։ 

38. Նորածնության շրջանի և Վաղ մանկության տարիքի հոգեբանությունը 

առանձնահատկությունները: 

39. Նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի հոգեբանական բնութագիրը: 

40. Դեռահասի հոգեբանական առանձնահատկությունները: Դեռահասության տարիքի 

հոգեբանական նկարագիրը 

41. Ինքնագիտակցության զարգացումը դեռահասության և պատանեկության 

տարիքում:Անձի զարգացումը և կենսագործունեության հիմնախնդիրները միջին  և 

հասուն տարիքում։ 

42. Դեռահասների անձի շեշտվածության ուսումնասիրությունը և տիպաբանությունը 

/Լիչկո/: 

43. Հոգեկան զարգացման հիմնախնդիրները հասունության շրջանում: Ծերերի 

հոգեբանություն, խնամք և սոցիալական աջակցություն։ 
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