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Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՀԼԳ/բ-031-Հայոց լեզու և գրականություն-1 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է ապագա մասնագետի գրավոր և 

բանավոր խոսքի մշակումը, ապագա ուսուցչի, գիտնական-

հետազոտողի՝ գործնական, գիտական ոճերին ծանոթացումը՝ 

կիրառական հմտությունների ձեռք բերման 

անհրաժեշտությամբ: Այս նպատակին են ծառայում 

համապատասխան տարաբնույթ վարժությունները, 

թելադրությունները, թեստային աշխատանքները: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
● գործնական գրություններ (դիմում, զեկուցագիր, 

տեղեկանք, լիազորագիր) գրելու կանոններ, 
● ձայնավորների, բաղաձայնների, երկհնչյունների, 

հարադիր բարդությունների ուղղագրություն,  
● քերականական–ձևաբանական նորմով սահմանված 

օրինաչափությունները, դրանցից կատարված և կատարվող 

շեղումներ,  
● թույլատրելի զուգաձևությունները ձևաբանական ու 

շարահյուսական մակարդակներում, 
● ներգործական կառուցվածքի փոխակերպումը 

կրավորականի, ստորադաս նախադասություններինը՝ 

դերբայական դարձվածների, ուրիշի ուղղակի խոսքինը՝ 

անուղղակի խոսքի, խոսքի մասերի փոխանցումներ:    

Հմտություն 
● կտիրապետի ՀՀ պետական լեզվի գործառույթների, 

կիրառական առանձնահատկությունների նորմերին: 

Կարողունակություն 
● կկարողանա գործնականում կիրառել ժամանակակից 

հայերենի կառուցվածքային օրինաչափությունները, 

քերականական կանոնները: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հնչյունային ուղղագրության հիմունքները: 

Պատմական-ավանդական ուղղագրության հիմունքները: 



Ողղագրության և ուղղախոսության հաղորդակցական 

արժեքը:  

Թեմա 2․ Ուղղագրության կանոնների և տեսակների 

մեկնաբանություն: Ուղղախոսության կանոնների 

կիրառություն: Ընթերցանություն: Թելադրություն:  

Թեմա 3․ Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը:  

Թեմա 4 ․  Գործնական գրություններ: Գործնական 

գրությունների կանոնների քննարկում: Դիմում, զեկուցագիր, 

տեղեկանք, լիազորագիր գրելու կանոնները: 

Թեմա 5․ Հարադրավոր բարդություններ: Բառերի միասին 

գծիկով, անջատ գրություն: 

Թեմա 6․ Տողադարձ: Թեստային աշխատանք: 

Թեմա 7․ Դարձվածքներ, առած-ասացվածքներ, թևավոր 

խոսքեր, դրանց գործածությունը խոսքում:  

Բառերի ձևաիմաստային խմբերի ոճական և հաղորդակցական 

արժեքը (հոմանիշ, հականիշ, նույնանաուն, հարանուն): 

Թեմա 8 ․  Խոսքի մասեր: Քերականական – ձևաբանական 

նորմով սահմանված օրինաչափությունները, դրանցից 

կատարված և կատարվող շեղումները, թույլատրելի 

զուգաձևությունները ձևաբանական մակարդակում: 

Թեմա 9․ Նախադասության անդամների կետադրությունը: 

Թեմա 9 ․  Ներգործական կառուցվածքի փոխակերպումը 

կրավորականի: 

Թեմա 10 ․  Բարդ նախադասությունների և դերբայական 

դարձվածի կետադրությունը: Ստորադաս 

նախադասությունների փոխակերպումը դերբայական 

դարձվածների: 

Թեմա 11 ․  Ուրիշի ուղղակի խոսքի կետադրությունը 

և  փոխակերպումը անուղղակի խոսքի: 

Թեմա 12 ․  Խնդրառության և կապերի հոլովառության դերը 

բանավոր և գրավոր խոսքում: 

Թեմա 13 ․  Համաձայնության դերը բանավոր և գրավոր 

խոսքում: 

Թեմա 14․ Նախադասության  հարակից միավորներ: 

Ամփոփում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Հաճախումները դասերի                         20 միավոր    

Ինքնուրույն աշխատանք                       20 միավոր 

Գործնական աշխատանք                     20 միավոր 

Ստուգողականաշխատանք                     20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում                      20 միավոր 

               –––––– Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––  100  % 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1. Առաջին ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 6-րդ շաբաթ) 

Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 



Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 

պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 

յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված 

միավորների   հատկացմամբ: 

 Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը, 

- Առարկայի իմացություն: 

2. Երկրորդ ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 12-րդ շաբաթ) 

Ստուգման ձևը և գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում՝ թեստային առաջադրանքների ձևով, 

պատասխանների  գնահատում դասախոսի կողմից` 

յուրաքանչյուր հարցի համար նախապես նշված միավորների 

հատկացմամբ: 

Գնահատման չափանիշները` 

- Առաջադրված հարցի ճիշտ պատասխանը 

- Առարկայի իմացությունը 

3. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 

Գնահատման մեթոդը` 

-   Հաճախումների հաշվառում 

Գնահատման չափանիշները` 

- ներկայություն   

4. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը`  

 -    բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում, 

հիմնախնդիրների քննարկում համակուրսեցիների հետ, 

գործնական –կիրառական ուղղվածություն ունեցող 

հանձնարարություններ, թեստային աշխատանք և այլն, 

5. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

Գնահատման մեթոդը` 
● փորձի ցուցադրում,  ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների փորձաքննական գնահատում, 

մասնակցություն խմբային նախագծերում և այլն,  

  -     բառարանային  աշխատանքների ստուգում: 

6.Գործնական հմտություններ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

 Գնահատման մեթոդը` 

          - մենառարկայական և միջառարկայական բնույթի 

ինքնուրույն և խմբային նախագծեր,  գաղափարների / 

հասկացությունների ձևակերպում, գնահատվող բանավեճ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Ս․ Աբրահամյան, Հայերենի կետադրությունը, Ե․, 1999: 

2. Մ.Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու. 

ձևաբանություն, շարահյուսություն, Ե․, 1982: 



3. Հ. Բարսեղյան, Ուղղագրական-ուղղախոսական,  

4. տերմինաբանական բառարան, Ե․, 1982ֈ 

5. Դ․ Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան-տեղեկատու, 

6. Միասին, անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Ե․, 2001ֈ 

7. Դ․ Գյուրջինյան, Մեծատա՞ռ, թե փոքրատառ, Ե․, 2005ֈ 

8. Քոսյան Վ., Վերդյան Բ., Մարության Ա., 

Հայոց  լեզվի  գործնական աշխատանքների  ձեռնարկ, Ե․, 1989ֈ 

9. Գ.Գարեգինյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե․, 1984ֈ  

10. Ա. Մարգարյան, Ժամանակակից  հայոց  լեզու. 

Բառագիտություն, 1990/1993ֈ 

11. Ա. Սանթոյան, Արդի հայերենի կետադրության 

համակարգը, Ե․, 2004ֈ 

Լրացուցիչ- 

1. Լ.Եզեկյան, Հայոց լեզու, Ե․, 2007: 

2. Ս․ Գալստյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի գործնական 

աշխատանքների ձեռնարկ, 2003ֈ 

3. Դ.Գյուրջինյան, Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ, 

Ե․, 2001ֈ 

4. Ռ. Նազարյան, Մայրենին բոլորի համար, Ե․, 2006ֈ  

5. Վ. Սահակյան, Ուղղագրության, կետադրության և 

6. քերականության ուղեցույց, Ե․, 2004ֈ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՀԼԳ/բ-032-Հայոց լեզու և գրականություն-2 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է մի շարք մասնագիտությունների 

առաջին կուրսի ուսանողներին «Գրականությունե 

առարկային վերաբերող գիտելիքներ հաղորդել, խորացնել և 

ընդլայնել հայ գրականության մասին ուսանողների ունեցած 

ընդհանուր գիտելիքները: Դասընթացի նպատակն է 

ուսանողներին ծանոթացնել հայ գրականության 

պատմությանը: Առաջնային նպատակ է նաև ուսանողներին 

գաղափար տալ հիմնական գրական ուղղությունների մասին՝ 

մասնավորապես կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի, ռեալիզմի, սոց. 

ռեալիզմի, հիմնարար պատկերացում ձևավորել 



գրականության զարգացման վերաբերյալ ըստ 

դարաշրջանների, ուսումնասիրել մի շարք գրողների 

ստեղծագործությունները, անդրադառնալ դրանց 

կառուցվածքային և բովանդակային հատկանիշներին, 

գաղափարին և վերլուծությանը: Նպատակները սահմանվում 

են հետևյալ սկզբունքներով. 

ա. գրականության` ըստ ժամանակաշրջանների 

պատկերացումը, 

բ. ժառանգորդական շղթայի օղակների ներկայացումը 

ակունք-ավանդույթ-նորարարություն իրողության 

բացահայտմամբ, 

գ. ժանրաբանություն, գրական ուղղությունների, մեթոդների, 

տեսական հասկացություն պարունակող գիտելիքները 

տրվում են կոնկրետ հեղինակ կամ ստեղծագործություն 

անցնելիս:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Տվյալ դասընթացն ավարտելուց հետո ուսանողը պետք է 

ունենա առարկայի վերաբերյալ համապատասխան 

թեմաներից մշակումներ, գրի առնվազն երկու ռեֆերատ, 

կարդացած լինի հանձնարարված գեղարվեստական 

գրականությունը, լիարժեք պատկերացում ունենա հայ 

գրականության ընթացքի և զարգացման վերաբերյալ, 

կարողանա ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել 

գործնականում: Միևնույն ժամանակ ուսանողը պետք է 

անգիր հատվածներ իմանա հանձնարարված չափածո 

գործերից, մասնակցած լինի բանավիճային 

քննարկումներին:  

Հմտություն 

Պետք է տիրապետի գրական-գեղարվեստական գործերի 

վերլուծության սկզբունքներին ու մեթոդներին, քննարման 

մասնակցելու կանոններին: 

Կարողունակություն 
● գրական վերլուծության ենթարկել անհրաժեշտ 

գեղարվեստական երկերը, 
● անգիր հատվածներ ասել պոեզիայից, 
● զանազանել գրական մեթոդների և ուղղությունների 

տարբերակիչ սկզբունքները, ժանրային կառուցվածքները, 
● գրական գործընթացի վերաբերյալ ընդհանուր կարծիք 

հայտնել: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գրերի գյուտի պատմամշակութային արժեքը, 5-րդ 

դարի հայ գրականության ընդհանուր բնութագիր: 

Թեմա 2. «Սասնա ծռերե էպոսը: Ստեղծման ժամանակը, 

կառուցվածքը, կերպարները, առանձնահատ-կությունները: 

Գեղարվեստական արժանիքները: 



Թեմա 3. Գրիգոր Նարեկացի, «Մատյան ողբերգությանե 

աղոթամատյանը: Ֆրիկ. կյանքը և քնարերգությունը: 

Թեմա 4. Միջնադարյան տաղերգություն, հայրեններ: Ժանրը, 

ժանրակազմ հատկանիշները, թեմատիկ 

առանձնահատկությունները: 

Թեմա 5. Աբովյանը և լուսավորական շարժումը: Հայ նոր 

գրականություն:Մուրացանի արձակը: 

Թեմա 6. Հ. Պարոնյանի ստեղծագործությունը: Երգիծանքի 

տարատեսակները: «Մեծապատիվ մուրացկաններե վիպակը, 

կերպարները, գաղափարը: 

Թեմա 7. Ռոմանտիզմը որպես գրական մեթոդ, հիմնական 

հատկանիշենրը: Րաֆֆու «Սամվելե վեպը: Կառուցվածքը, 

կերպարները, գաղափարը: 

Թեմա 7. Գր. Զոհրապը և հայ նորավիպագրությունը: 

Զոհրապի կյանքն ու ստեղծագործությունը: Նովելները: 

Թեմա 8. Շիրվանզադեն և հայ դասական ռեալիզմը: 

Շիրվանզադեի արձակի և դրամատուրգիայի 

առանձնահատկությունները: 

Թեմա 9. Հ. Թումանյան: Կյանքը և գործը: Քառյակները, 

պոեմները, արձակը: 

Թեմա 10. Ավ. Իսահակյան: Կյանքը և գործը: 

Քնարերգությունը: «Աբու-Լալա Մահարիե պոեմը, 

կառուցվածքը, գաղափարը: 

Թեմա 11. Վ. Տերյանի կյանքը և քնարերգությունը: «Մթնշաղի 

անուրջներե, «Երկիր Նաիրիե շարքերը: 

Թեմա 12. Բակունցի պատմվածքները: 

Թեմա 13. Գ. Մահարի, կյանքը և ստեղծագործությունը: 

«Ծաղկած փշալարերե վիպակը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

● Բանավոր հարցում, թեստային աշխատանք, 

բնագրային վերլուծություն, ինքնուրույն աշխատանքի 

ստուգում, 
● տվյալ առարկայի չափորոշիչով սահմանված 

ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները, ընդհանուր 

պատկերացումների, գաղափարների, հասկացությունների 

իմացությունը: 
● Ամփոփիչ գնահատում 

Ամփոփիչ գնահատումը կատարվում է 100 միավորանոց 

սանդղակով. 
● հաճախումների, 
● գործնական աշխատանքների բանավոր հարցումների, 
● երկու գրավոր ստուգողական աշխատանքների, 
● երկու ինքնուրույն աշխատանքների գնահատման 

հիման վրա: 

Ամփոփիչ գնահատման համար նոր հարցում (գրավոր կամ 

բանավոր) չի  

կազմակերպվում: 



● Ուսանողների միջանկյալ գնահատում 

Ուսանողների միջանկյալ գնահատումը կատարվում է 

ինքնուրույն կամ ստուգողական աշխատանքների միջոցով: 

Հանձնարարվում է երկու ինքնուրույն աշխատանք: 

Ինքնուրույն աշխատանքները հիմնականում ներկայացվում 

են ռեֆերատի ձևով: 

Ստուգողական աշխատանքները տրվում են դասընթացին 

հատկացված ժամերի սահմաններում: Դրանց կարող է 

հատկացվել 40-80 րոպե: 

Ստուգողական աշխատանքները կարող են կրկնել 

լսարանում քննված գեղարվեստական նյութերը` 

հարցադրման որոշ տարբերությամբ: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Պ. Հակոբյան - Հայ մշակույթի նշանավոր գործիչներ  

2. Ջրբաշյան Է.- Չորս գագաթ , Հայ նոր գրականության 

պատմություն (հատոր 1-5) 

3. Գաբրիելյան Վ.- Սփյուռքահայ գրականություն  

4. Ս. Աղաբաբյան - «Սովետահայ գրականության 

պատմություն»   

5. Հր. Թամրազյան - «Սովետահայ գրականության 

պատմություն» 

Լրացուցիչ 

1. Մովսես Խորենացի - «Հայոց պատմություն» 

2. Գրիգոր Նարեկացի - «Մատյան ողբերգության» 

3. Խաչատուր Աբովյան - «Վերք Հայաստանի» 

4. Հովհ. Թումանյան - բանաստեղծություններ, «Անուշ» 

պոեմը  

5. Ե. Չարենց - բանաստեղծություններ, «Գիրք 

ճանապարհի» 

6. Պ. Սևակ - «Անլռելի զանգակատուն», «Եղիցի լույս», 

«Մարդը ափի մեջ», այլ  

7. Հրանտ Մաթևոսյան - «Աշնան արև» 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/Բ-048 -Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 



Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր 

առարկայի     դասավանդումը 

նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ 

հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 

ազատագրական պայքարի և  հայոց պետականության 

պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

      Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 

ազատագրական պայքարը,  հայոց պետականության 

պատմությունը, 5-րդ դարի ազատագրական պայքարից 

մինչև Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին: 

Հմտություն 
●  տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի 

ձեռք բերում, համակարգում, վերլուծում) 
● սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   
● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ 

Կարողունակություն 
● առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 

կարողություն  
● վերլուծության և համադրության կարողություն   
● քննադատության և ինքնաքննադատության 

կարողություն  
● պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 

համակողմանի գնահատել կարողություն 
● պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները 

ընդհանուր տեսությունների, գաղափարների տեսանկյունից 

բացահայտելու կարողություն 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. V դ. ազատագրական պայքարը 

Թեմա 2.  VІ-VІІ  դդ. ազատագրական պայքարը 

Թեմա 3.   VIII-IX դդ. ազատագրական պայքարը արաբական 

տիրապետության դեմ 

Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 

Թեմա 5.   Հայ ժողովրդի ազգային ազատագրության 

որոնումները XVII երկրորդ կեսին և XVIIIդ. առաջին 

քառորդին 

Թեմա 6.   Հովսեփ Էմինը և Հայաստանի ազատագրության 

նրա ծրագրերը 

Թեմա 7.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը XVIII դ. 

II կեսին 

Թեմա 8. Ազատագրական պայարը Արցախում և Սյունիքում 

Թեմա 9. Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին 

 



Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, 

հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 
●  ուսումնական գործընթացին ուսանողի 

մասնակցության   աստիճան 
● ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 
● սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցություն 
● ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 

հմտություններ և կարողություններ 
● Հարզախույզ, ճեպահարցում 
● թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի 

ընտրությամբ կամ կարճ ազատ պատասխանով հարցերով: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 

2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 

3. Մելքոնյան Ա,  Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի 

պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր 

օրերը», Երևան, 2009թ. 

4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ 

(հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դարի 

վերջ»  Երևան, 2018 

5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց 

պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր 

օրերը», Երևան, 2015 

6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 

7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան 

Ս. « Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876:  

8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 

2018 

Լրացուցիչ 

1. Աբրահամյան Ա.Գ., «Իսրայել Օրի», 1978թ. 

2. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 

աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 

3. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները 

Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 1999: 

4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին 

դարեր: (ΙX դարի կես-XVΙΙ դարի I տասնամյակ):  

5. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι: Նոր 

ժամանակաշրջան (XVΙΙ դարի II կես -XΙX դարի վերջ): 
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անվանումը 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Հայոց պատմության հիմնահարցեր 

առարկայի     դասավանդումը 

նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ 

հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 

ազատագրական պայքարի և  հայոց պետականության 

պատմության վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Հայոց    պատմության    հին, միջին և նոր շրջանների 

ազատագրական պայքարը,  հայոց պետականության 

պատմությունը, հայ հասարակական-քաղաքական 

հոսանքների ձևավորումից մինչև Հայսատանի 

անկախության հռչակագիրը. անկախ պետականության 

վերականգնումը 

Հմտություն 
● տեղեկույթը կառավարելու հմտություն (տեղեկույթի 

ձեռք բերում, համակարգում, վերլուծում) 
● սկզբնաղբյուրների հետ աշխատելու հմտություններ   
● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ 

Կարողունակություն 
● առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 

կարողություն  
● վերլուծության և համադրության կարողություն   
● քննադատության և ինքնաքննադատության 

կարողություն  
● պատմական փաստերը համադրելու և երևույթները 

համակողմանի գնահատել կարողություն 
● պատմական կոնկրետ փաստերն ու երևույթները 

ընդհանուր տեսությունների, գաղափարների տեսանկյունից 

բացահայտելու կարողություն 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հայ հասարակական-քաղաքական հոսանքները 

Թեմա 2.  Արևմտահայ ազգային-ազատագրական 



շարժումների վերելքը  XIXդ. 90ական թթ 

Թեմա 3.   Հայկական հարցի ծագումը և նրա 

միջազգայնացումը 

Թեմա 4.   Հայաստանի ազատագրության ծրագրերը 

Թեմա 5.   Ֆիդայական շարժումը  

Թեմա 6.   Ազատագրական խմբակներն ու 

կազմակերպությունները 

 Թեմա 7.   Ազգային կուսակցությունների առաջացումը  

Թեմա 8. Հայկական հարցը 1912-1914 թթ 

Թեմա 9. Հայոց Մեծ եղեռնը 

Թեմա 10.  1915 թ. ինքնապաշտպանական մարտերը 

Թեմա 11. 1918 թ. մայիսյան հերոսամարտերը. Հայաստանի 

հանրապետության հռչակումը 

Թեմա 11. Հայաստանի Առաջին հանրապետռությունը 1918-

1820 թթ 

Թեմա 12. Արցախյան շարժման նոր փուլը, Հայսատանի 

անկախության հռչակագիրը. անկախ պետականության 

վերականգնումը 

Թեմա 13. ՀՀ պետական խորհրդանիշները, դրոշը, օրհներգը, 

զինանշանը 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է 100 բալանոց սանդղակով, 

հետևյալ բաղադրիչների ներառմամբ՝ 
● ուսումնական գործընթացին ուսանողի 

մասնակցության   աստիճան 
●   ինքնուրույն աշխատանքի կատարում 
●   սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցություն 
●  ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ 

ակտիվություն, հմտություններ և կարողություններ 
●   Հարզախույզ, ճեպահարցում 
●  թեստային առաջադրանքներ՝ պատասխանի 

ընտրությամբ կամ կարճ ազատ պատասխանով հարցերով: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սիմոնյան Հր. «Հայ ժողովրդի պատմություն, հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը», Երևան, 2000թ. 

2. Սիմոնյան Հր. Հայոց պատմություն: Հնագույն 

ժամանակներից մինչև մեր օրերը, Երևան, 2012թ. 

3. Մելքոնյան Ա,  Մինասյան Է. «Հայ ժողովրդի 

պատմություն, հնագույն ժամանակներից մինչև մեր 

օրերը», Երևան, 2009թ. 

4. Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց պատմության ակնարկներ 

(հնագույն ժամանակներից մինչև XIX դարի 

վերջը)»  Երևան, 2018 

5. Էդուարդ Դանիելյան, Աշոտ Մելքոնյան «Հայոց 

պատմություն: Հնագույն ժամանակներից մինչեւ մեր 



օրերը», Երևան, 2015 

6. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. IV–VIII, ՀԽՍՀ ԳԱ 

հրատ., 1967, 1970, 1972, 1974, 1981: 

7.  Ժամկոչյան Հ., Գ. Աբրահամյան Ա., Մելիք- Բախշյան 

Ս. « Հայ ժողովրդի պատմություն», Երևան, 1876: 

8. Հայ ժողովրդի պատմություն, հտ. I-IV, ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 

2018 

9. Խաչատրյան Կ. «Հայ-ռուսական հարաբերությունները 

1920-1922 թթ.», Երևան, 2007: 

Լրացուցիչ 

1. Գալոյան Գ. Հայաստանը մեծ տերությունների 

աշխարհակալական առճակատումներում, 2004թ. 

2. Համբարյան Ա.Ա., «Ազատագրական շարժումները 

Արևմտյան Հայաստանում», Երևան, 1999: 

3. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2014: Հ. 2, Գիրք ΙΙ: Միջին 

դարեր: (Ι X դարի կես- XVΙΙ դարի առաջին տասնամյակ):  

4. Հայոց պատմություն /խմբ. խորհուրդ՝ Վ. 

Բարխուդարյան և ուրիշ., Եր., 2010: Հ. 3,: Գիրք Ι : Նոր 

ժամանակաշրջան (XVΙΙ դարի երկրորդ կես -XΙX դարի 

վերջ): 

5. Ավետիսյան Հ.Ա. «Հայկական հարցը 1918թ.». Երևան, 

1997 

6. Վրացյան Ս. «Հայաստանի Հանրապետություն», 

Երևան, 1993 

7. Սիմոնյան Հր. «Անդրանիկի ժամանակը», գիրք 1-2, 

Երևան, 1996: 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-001 Ռուսաց լեզու-1 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների 

լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական 

կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում 

(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել): 

Դասընթացի Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 



վերջնարդյունքները վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Գիտի 

- կարդալու հիմնական կանոնները; 

- շեշտի տեղը ամենատարածված բառերում, 

- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 

իմաստները, որոնք ծառայում են ռուսալեզու 

հաղորդակցության իրավիճակներին առօրյա, սոցիալ-

մշակութային և կրթական և մասնագիտական 

գործունեության ոլորտներում. 

- կրթության տվյալ փուլի բանավոր և գրավոր 

հաղորդակցության մեջ օգտագործվող հիմնական 

քերականական երևույթները, կառուցվածքները. 

- ռուսալեզու խոսքի վարքագծի տարրական նորմերը 

Հմտություն 
● գրավոր և բանավոր խոսքի բոլոր տեսակները 

կիրառելու հմտություններ; 
● կրթական և մասնագիտական հաղորդակցության 

ոլորտներում և իրավիճակներում ռուսաց լեզվի 

օգտագործման հմտություններ ձեռք բերելու տարրական 

տեխնիկա (ռազմավարություն և մարտավարություն;. 
● բանավոր և գրավոր խոսքի մշակույթի նորմեր ձեռք 

բերելու հմտություն; 
●  գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու 

հմտություն; 
● տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ 

աշխատելու հմտություն; 
● հրապարակային խոսքի, փաստարկի, քննարկման և 

վիճաբանության հմտություններ. 

Կարողություն 

 Կարող է 

- կարդալ ցանկացած բովանդակության տեքստ; 

- որոշել տեքստի թեման; 

- բավարար ամբողջականությամբ և ճշգրտությամբ 

հասկանալ տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը; 

- տարբերակել բառի ուղղակի և փոխաբերական իմաստը; 

- խոսքում օգտագործել հոմանիշներ, հականիշներ և 

բազմիմաստ բառեր, դարձվածքաբանական միավորներ; 

- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 

հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների 

վերաբերյալ տրված միջավայրին համապատասխան; 

- երկխոսություններ կառուցել; 

- օգտագործել ուղղակի և անուղղակի խոսք; 

- հասկանալ մենախոսության թեման և նրա մեջ 

պարունակվող հիմնական տեղեկատվությունը; 

 - հասկանալ զրուցակցի հայտարարության 



բովանդակությունը, նրա հաղորդակցական 

մտադրությունները. 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Օտար լեզուների դերն ու նշանակությունը մարդու 

կյանքում 

Թեմա 2. Մարդ.Դիմանկար. Բնավորություն 

Թեմա 3. Կյանքի ոճ 

Թեմա 4. Դար ապրի- դար սովորի 

Թեմա5. Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը. Մշակույթ. 

Արվեստ 

Թեմա 6. Աշխարհը ճանապարհորդի աչքերով 

Թեմա 7. Տոներ. Ավանդույթներ. Սովորույթներ 

Թեմա 8. Հայրեր և երեխաներ. Սերունդների բախում 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գրավոր և բանավոր  հարցում, ինքնուրույն աշխատանք, 

թեստ, սալիկահանդես, ֆրոնտալ հարցում, ստուգողական 

աշխատանք, ամփոփիչ աշխատանք 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Русская грамматика. – Т. 1,2. М., 1980. 

2. Современный русский язык / Под ред. Д.Э. Розенталя. 

Ч. 1,2. М., 1979. 

3. Современный русский литературный язык / под ред. 

П.А. Леканта. М., 1988. 

4. Новикова А.С. Русский язык. Фундаментальный курс. 

М., 1993 

5. Костомаров В.Г., Максимов В.И. Современный русский 

язык. М., 2010. 

6. Ремчукова Е.Н. Мофология современного русского 

языка. Учебное пособие. М., 2004. 

7. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю.,Савова М.Р. Русский 

язык и культура речи. М., 2003. 

8. ГончароваТ.В., Плеханова Л.П. Речевая культура 

личности: практикум. М., 2011. 

9. Шулежкова С.Г. «И жизнь, и слезы, и любовьե 

Происхождение, значение, судьба 1500 крылатых слов 

и выражений русского языка. М., 2011. 

10. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Элементарный уровень. Общее 

владение. Спб, 2012. 

11. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Базовый уровень. Общее владение. 

Спб, 2011. 

12. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Первый сертификационный уровень. 

Общее владение. Спб, 2011. 

13. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Второй сертификационный уровень. 

Общее владение. Спб, 2013. 

14. Программа по русскому языку для иностранных 



граждан. Первый сертификационный уровень. Общее 

владение. 1-й уровень спб, 2012. 

15. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень. Общее  владение. Варианты. 

Книга + 1cd. Спб, 2012. 

16. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Базовый уровень. Общее  владение. Варианты. Книга 

+ 1cd. Спб, 2012. 

17. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Первый сертификационный уровень. Общее  владение. 

Второй вариант. Книга + cd.  М., спб, 2012. 

18. Одинцова И.В.  Что вы сказали?  СПб, 2007. 

19. Баско Н.В. Изучаем  русский, узнаем Россию. М., 2011. 

20. Киселева М.С. Русский язык как иностранный. М., 2010 

Լրացուցիչ  
1. Современный русский язык в трех частях / В.В. 

Бабайцева, Л.Ю. Максимов. М, 1987. 

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 

единиц: В  2-х частях. – Часть II. Морфология. 

Синтаксис / под ред. Е.И. Дибровой. М., 2001. 

3. Распопов И.П. Строение простого предложения в 

современном русском языке. М., 1970. 

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 

современном русском языке. М., 1974. 

5. Современный русский язык / Р.Н. Попов, Д.П. 

Валькова, Л.Я. Маловицкий, А.К. Федоров. М., 1978. 

6. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок 

слов и актуальное членение предложения. М., 1976. 

7. Наши трѐхъязычные дети. Елена Мадден. СПб, 2011. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-002-Ռուսաց լեզու-2 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների 

լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական 



կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում 

(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել): 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

 Գիտի 

- կարդալու հիմնական կանոնները; 

- շեշտի տեղը ամենատարածված բառերում, 

- ուսումնասիրված բառային միավորների հիմնական 

իմաստները, որոնք ծառայում են ռուսալեզու 

հաղորդակցության իրավիճակներին առօրյա, սոցիալ-

մշակութային և կրթական և մասնագիտական 

գործունեության ոլորտներում. 

- կրթության տվյալ փուլի բանավոր և գրավոր 

հաղորդակցության մեջ օգտագործվող հիմնական 

քերականական երևույթները, կառուցվածքները. 

- ռուսալեզու խոսքի վարքագծի տարրական նորմերը 

Հմտություն 
● գրավոր և բանավոր խոսքի բոլոր տեսակները 

կիրառելու հմտություններ; 
● կրթական և մասնագիտական հաղորդակցության 

ոլորտներում և իրավիճակներում ռուսաց լեզվի 

օգտագործման հմտություններ ձեռք բերելու տարրական 

տեխնիկա (ռազմավարություն և մարտավարություն;. 
● բանավոր և գրավոր խոսքի մշակույթի նորմեր ձեռք 

բերելու հմտություն; 
●  գրագետ բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու 

հմտություն; 
● տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության հետ 

աշխատելու հմտություն; 
● հրապարակային խոսքի, փաստարկի, քննարկման և 

վիճաբանության հմտություններ. 

Կարողություն 

 Կարող է 

- կարդալ ցանկացած բովանդակության տեքստ; 

- որոշել տեքստի թեման; 

- բավարար ամբողջականությամբ և ճշգրտությամբ 

հասկանալ տեքստի հիմնական տեղեկատվությունը; 

- տարբերակել բառի ուղղակի և փոխաբերական իմաստը; 

- խոսքում օգտագործել հոմանիշներ, հականիշներ և 

բազմիմաստ բառեր, դարձվածքաբանական միավորներ; 

- ինքնուրույն արտադրել համահունչ, տրամաբանական 

հայտարարություններ ուսումնասիրված թեմաների 

վերաբերյալ տրված միջավայրին համապատասխան; 

- երկխոսություններ կառուցել; 

- օգտագործել ուղղակի և անուղղակի խոսք; 



- հասկանալ մենախոսության թեման և նրա մեջ 

պարունակվող հիմնական տեղեկատվությունը; 

 - հասկանալ զրուցակցի հայտարարության 

բովանդակությունը, նրա հաղորդակցական 

մտադրությունները. 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Գիտություն և տեխնիկա  

Թեմա 2. Բնությունը և մարդը 

Թեմա 3. Առողջ ապրելակերպ. Սնունդ 

Թեմա 4. Առողջ ապրելակերպ. Սպորտ 

Թեմա 5. ԶԼՄ. Ինտերնետ. Շփում սացցանցերում՝դրական և 

բացասական կողմերը 

Թեմա 6. Թերթելով պատմության էջերը 

Թեմա 7. Գրավոր և բանավոր խոսքի մշակույթը գարծնական 

հաղորդակցման մեջ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գրավոր և բանավոր  հարցում, ինքնուրույն աշխատանք, 

թեստ, սալիկահանդես, ֆրոնտալ հարցում, ստուգողական 

աշխատանք, ամփոփիչ աշխատանք 

Գրականություն 

 Պարտադիր 
1. Русская грамматика. – Т. 1,2. М., 1980. 

2. Современный русский язык / Под ред. Д.Э. Розенталя. 

Ч. 1,2. М., 1979. 

3. Современный русский литературный язык / под ред. 

П.А. Леканта. М., 1988. 

4. Новикова А.С. Русский язык. Фундаментальный курс. 

М., 1993 

5. Костомаров В.Г., Максимов В.И. Современный русский 

язык. М., 2010. 

6. Ремчукова Е.Н. Мофология современного русского 

языка. Учебное пособие. М., 2004. 

7. Ипполитова Н.А., Князева О.Ю.,Савова М.Р. Русский 

язык и культура речи. М., 2003. 

8. ГончароваТ.В., Плеханова Л.П. Речевая культура 

личности: практикум. М., 2011. 

9. Шулежкова С.Г. «И жизнь, и слезы, и любовьե 

Происхождение, значение, судьба 1500 крылатых слов 

и выражений русского языка. М., 2011. 

10. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Элементарный уровень. Общее 

владение. Спб, 2012. 

11. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Базовый уровень. Общее владение. 

Спб, 2011. 

12. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Первый сертификационный уровень. 

Общее владение. Спб, 2011. 

13. Лексический минимум по русскому языку как 

иностранному. Второй сертификационный уровень. 



Общее владение. Спб, 2013. 

14. Программа по русскому языку для иностранных 

граждан. Первый сертификационный уровень. Общее 

владение. 1-й уровень спб, 2012. 

15. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Элементарный уровень. Общее  владение. Варианты. 

Книга + 1cd. Спб, 2012. 

16. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Базовый уровень. Общее  владение. Варианты. Книга 

+ 1cd. Спб, 2012. 

17. Типовые тесты по русскому языку как иностранному. 

Первый сертификационный уровень. Общее  владение. 

Второй вариант. Книга + cd.  М., спб, 2012. 

18. Одинцова И.В.  Что вы сказали?  СПб, 2007. 

19. Баско Н.В. Изучаем  русский, узнаем Россию. М., 2011. 

20. Киселева М.С. Русский язык как иностранный. М., 2010 

 Լրացուցիչ  
1. Современный русский язык в трех частях / В.В. 

Бабайцева, Л.Ю. Максимов. М, 1987. 

2. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых 

единиц: В  2-х частях. – Часть II. Морфология. 

Синтаксис / под ред. Е.И. Дибровой. М., 2001. 

3. Распопов И.П. Строение простого предложения в 

современном русском языке. М., 1970. 

4. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в 

современном русском языке. М., 1974. 

5. Современный русский язык / Р.Н. Попов, Д.П. 

Валькова, Л.Я. Маловицкий, А.К. Федоров. М., 1978. 

6. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок 

слов и актуальное членение предложения. М., 1976. 

7. Наши трѐхъязычные дети. Елена Мадден. СПб, 2011. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/բ-062-Փիլիսոփայության հիմնահարցեր 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 18 Դասախոսություն 10 

Սեմինար 8 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 102 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Փիլիսոփայություն առարկայի     դասավանդումը 



նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ 

աշխարհայացքի, նրա տարատեսակների և ձևերի մասին, 

բացահայտել իրականության սկզբնապատճառը, 

զարգացման օրենքներն ու օրինաչափությունները, 

մեկնաբանել շարժման մեխանիզմը, ձևերը և դրանց դերը 

զարգացման գործընթացում: Ուսանողները գիտելիքներ են 

ստանում նաև հասարակության, նրա 

առանձնահատկությունների և գործառույթների մասին: 

Դասընթացը ներկայացնում է փիլիսոփայյական 

գիտելիքների պատմականությունը, ուսումնասիրման 

ընթացքում ուսանողը  գաղփար կունենա նորագույն շրջանի 

փիլիոփափայական տեսությունների և ուղղությունների, հայ 

փիլիսոփայական մտքի զարգացման շրջանների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 

կատարել ընդհանրացումներ աշխարհայացքի, տարբեր 

գաղափարական հոսանքների, տեսությունների և 

հիմնադրույթների վերաբերյալ:  

Փիլիսոփայություն առարկայի ուսումնասիրմամբ ուսանողը 

միաժամանակ կշփվի տրամաբանության, 

մշակութաբանության, քաղաքագիտության և այլ 

գիտությունների հետ:  Փիլիսոփայություն առարկան 

նախատեսված է ներկայացնել բոլոր բաժինների համար, 

որպեսզի ապագա  մասնագետի մոտ ձևավովի 

իրականության վերաբերյալ ընդհանրական գիտելիքներից 

եզրահանգումներ կատարելու հմտություն և կարողություն: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
1. ինքնուրույն վերլուծել  փիլիսոփայական 

հիմնախնդիրները  

2. տարբերել փիլիսոփայական տարբեր ուղղությունների 

գաղափարական հիմնավորումները  

3. տարբարակել փիլիսոփայության մտքի պատմության 

հիմնական էտապները, յուրաքանչյուրի հիմնական 

մոտեցումները  

4. ներկայացնել հասարակական գիտակցությունը ձևերը, 

դրանց ընդհանրությունն ու տարբերությունը   

5. հասկանալ    փիլիսոփայական հասկացությունների, 

կատեգորիաների և օրենքների էությունը, կիրառման 

բնագավառը   

Հմտություն 

1. գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

կարողություն  

2. հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  

3. սովորելու ունակություն  

4. առաջնորդի հատկություններ  



5. որակի կարևորության գիտակցում 

6. կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները 

 

Կարողունակություն  
1. վերլուծման և համադրման ունակություն 
2. կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  
3. հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  
4. տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, 

տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և 
վերլուծելու ունակություն 

5. քննադատական վերլուծություն և 
ինքնաքննադատման ունակություն  

6. միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Փիլիսոփայություը որպես գիտություն 

Թեմա 2. Փիլիսոփայության զարգացման պատմական 

փուլերը 

Թեմա 3. Մատերիա և կեցություն 

Թեմա 4. Հոգևորի / գիտակցության/  պրոբլեմը 

փիլիսոփայության մեջ 

Թեմա 5. Զարգացման հիմնախնդիրը/ օրենքները և 

կատեգորիաները/ 

Թեմա 6. Իմացության տեսությունֈ Գիտական իմացություն 

Թեմա 7. Սոցիալական փիլիսոփայություն, հասարակության 

սոցիալ-տնտեսկան համակարգը 

Թեմա 8. Հասարակության քաղաքական և հոգևոր 

համակարգը 

Թեմա 9. Հասարակական գիտակցություն 

Թեմա 10. Մարդու հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 

համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 

բաղադրիչների ներառմամբ. 
● ուսումնական գործընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճան,  
● ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
● սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցություն, 
● ուսանողի կողմից դրսևորած ընթացիկ ակտիվություն, 

հմտություններ և կարողություններ, 
● թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ 

կամ կարճ ազատ պատասխանով 
● ամփոփիչ քննություն համակարգչային ստուգմամբ 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Ս. Հակոբյան – Փիլիսոփայության դասընթաց, Երևան 

2005 

2. Մ. Ասատրյան – Փիլիսոփայության ներածություն, 

Երևան 2004 



3. Վ. Կանկե - Փիլիսոփայություն, Երևան, 2000 

4. Հ. Շաքարյան – Փիլիսոփայություն, Երևան, 2005 

5. Փիլիսոփայական բառարան, Երևան, 1975. 

6. Ս. Զաքարյան – Փիլիսոփայության պատմություն, 

Երևան 2005 

Լրացուցիչ  

1 ․Իովչուկ – Փիլիսոփայության պատմության համառոտ 

ակնարկ, Երևան, 1979 

2 ․ էդ ․  Հարությունյան, Քաղաքական համակարգի 

զարգացման հիմնախնդիրները անցումային 

հասարակությունում, Երևան, 2005   

3. И.Т. Фралов, Введение философии 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/բ-064  -Կ/դ Մշակութաբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը ●  Մշակութաբանություն դասընթացի ծրագրային 

բովանդակության տիրապետումը, մշակույթի, մարդու, 

հասարակության ու աշխարհի մասին ընդհանուր 

գիտելիքների յուրացում: 
● աշխարհայացքային կողմնորոշումների հստակեցում 
● մասնագիտական, ընդհանուր գիտական և 

մշակութաբանական խնդիրների փոխառնչությունների 

պարզաբանման սկզբունքային մոտեցումների իմացում 
● մասնագիտական  գիտելիքների զարգացմանը 

նպաստող մշակութա-մեթոդաբանական մտածելակերպի 

տարրերի ձևավորում 
● համաշխարհային և ազգային մշակույթի 

նվաճումներին հաղորդակից լինելը և մշակութաբանության 

բարդ հիմնախնդիրների համակարգում ճիշտ կողմնորոշվելըֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Մշակութաբանության որպես ինքնութույն գիտության 

ձևավորումը, հետազոտման մեթոդները:  



Մշակույթ հասկացության մեկնաբանումը և սահմանումները: 

Մշակույթի գործառույթները: Մշակույթի դասակարգման 

հիմնական չափորոշիչները, մշակույթի առանձին տիպերի 

բնութագիրը,  կրոն և մշակույթ, 

բարոյականություն,  արվեստ, գիտություն: 

Բնությունն իբրև փիլիսոփայական և մշակութաբանական 

կատեգորիա: Արժեք հասկացության  բնորոշումը, մշակույթի 

և արժեքների կապը, արժեքների  դասակարգումը: 

Քաղաքակրթություն հասկացության բնութագիրը, 

քաղաքակրթության և մշակույթի ընդհանրություններն ու 

տարբերությունները; 

 

Հմտություն 
● մշակութային երևույթների 

օրինաչափությունները,  կառուցվածքը, տիպաբանությունը, 

պատճառա-հետևանքային կապերը հասկանալու 

ունակություն 
● մշակույթի վերաբերյալ եղած սկզբնաղբյուրների հետ 

աշխատելու ունակություն 
● ունեցած ինֆորմացիայի և տեղեկատվության տարբեր 

ձևերը օգտագործելու հմտություններ 
● մշակույթի վերաբերյալ ունեցած գիտելիքների 

համակարգում և վերլուծություն 
● մասնագիտական գիտելիքները գործնականում 

կիրառելու հմտություններ 
● տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և 

մշակման ունակություն,  
● միջանձնային գործնական հմտություններ 

 

Կարողունակություն 
● Ինքնուրույն աշխատելու ունակություն 
● Հետազոտություններ կատարելու ունակություն 
● Անկախ սովորելու ունակություն 
● Հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները 
● Համապատասխան համատեքստում ընկալել և 

մեկնաբանել նոր տեղեկատվություն,  
● Հասկանալ և օգտագործել քննադատական 

վերլուծության տեսությունների զարգացման մեթոդները 
● Ցուցաբերել ուսումնասիրման ոլորտում 

հետազոտությունների որակի իմացություն 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Մշակութաբանության ուսումնասիրության 

առարկան, մեթոդները, գործառույթները 

Թեմա 2. Զանգվածային և էլիտար մշակույթ 

Թեմա 3. Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը 

Թեմա 4. Մարդ, բնություն, մշակույթ 

Թեմա 5. Մշակույթ և արժեքներ, մշակույթ և 



քաղաքակրթություն 

Թեմա 6. Մշակութային երկխոսություն և գլոբալիզացիա 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը իրականացվում են 

հետևյալ բաղադրիչներով`  

ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանի գնահատում դասահաճախումների հաշվառման 

միջոցով,  

բ) գործնական (սեմինար) աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցության, նրա ակտիվության և հմտությունների 

հաշվառում և գնահատում,  

գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական 

առաջադրանքների) հաշվառում գնահատում,  

դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով 

նախատեսված այլ առաջադրանքների կատարման և 

յուրացման ընթացիկ ստուգում ու գնահատում կիսամյակի 

ընթացքում,  

ե) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին 

ուսանողի մասնակցության աստիճանի, անհատական 

առաջադրանքների, գործնական աշխատանքներին 

ուսանողի ակտիվության, հմտությունների և 

կարողությունների գնահատման, ընթացիկ և 

հանրագումարային գնահատումների հիման վրա 

դասընթացի  արդյունարար գնահատականի ձևավորում  

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Մելքումյան Գ.Ա. Մշակութաբանություն, 2001 

2. Գուրևիչ Ս.,  Մշակութաբանություն,1996 

3. Բորև Յու.Բ.,  Գեղագիտություն, 1989 

4. Սարգսյան Ս.Ա.,  Մշակութաբանություն, 1996 

Լրացուցիչ- 
1. Հովհաննիսյան  Ս.,  Կուլտուրան և բնությունը,  

Երևան, 1984  

2. Макарян Э.С. , Теориякультурыисовременнаянаука,  

Ереван 1984 

3. Малюра Ю.А. Культурология, Москва, 1999 

4. Лосев А.Д. Философия. Мифология. Культура, Москва, 

1991 

5. Культурология. История мировой культуры, Москва, 

1995 

6. Розин В.М. Введение в культурологию, Москва, 1994 

7. Швейцер А. Культура и этика, Москва, 1994 

8. Шнен О. Закат Европы, Москва, 1991 

9. Философский словарь, Москва, 1983 

10. Փիլիսոփայական բառարան 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-058 -Կ/դ Սոցիոլոգիա 



Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիայի 

պատմական անհրաժեշտության, հասարակության 

ուսումնասիրության համար ունեցած դերի, սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի բազմազանության և բազմաձևության 

մասին: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է 

կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական 

տարրերը, դրանց միջև փոխկախվածության գործընթացները 

և վերահսկողության մեխանիզմները: 

Հմտություն 

Սոցիոլոգիական տեսությունների հիմնական ձևերին, 

մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին: 

Կարողունակություն 

Նախագծել սոցիալական որևէ երևույթի ուսումնասիրմանն 

ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Սոցիոլոգիայի ձևավորման նախադրյալները. 

պատմական ակնարկ:ՈՒսումնասիրության օբյեկտը, 

առարկան, ֆունկցիաները, կապն այլ գիտությունների հետ: 

Թեմա 2 Հասարակության կառուցվածքային 

տարրերը.անհատ, խումբ (տեսակները), կազմակերպություն, 

ինստիտուտ: 

Թեմա 3 Հասարակության վերահսկողության մեխանիզմներ. 

մշակույթ և սոցիալականացում: 

Թեմա 4 Հասարակության շերտավորում: 

Թեմա 5 Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդները: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները. 

Խմբային աշխատանք,  

անհատական ներկայացումներ, բանավեճ, հարց ու 

պատասխան, հարցախույզ: 

Գնահատման չափանիշները 

Ուսանողի գիտելիքը՝ 

● Սոցիոլոգիայի առաջացման պատմական 



անհրաժեշտության, վերջինիս ուսումնասիրման օբյեկտի, 

առարկայի, գործառույթների, հիմնականխնդիրների, 

սոցիոլոգիական գիտելիքի բազմամակարդակ կառուցվածքի 

վերաբերյալ, 

● հասարակության պատմական տիպերի, զարգացման 

օրինաչափությունների, հիմնական ընդհանրությունների եւ 

տարբերությունների, համակարգային մոտեցման, 

հասարակության՝իբրեւ համակարգի՝բազմամակարդակ 

կառուցվածքում գործառնող եւ փոխկախված տարրերի 

(անհատը՝սոցիալական գործողություն կատարելու 

տեսանկյունից, խմբեր, կազմակերպություններ, 

ինստիտուտներ) վերաբերյալ, 

● հասարակության վերահսկողության մեխանիզմների, 

դրանց փոխպայմանավորվածության վերաբերյալ, 

● հասարակության ստրատիֆիկացիոն կառուցվածքի 

(շերտավորման), այն մեկնաբանող մոտեցումների, 

հիմնական շերտերի բնութագրի,  մոբիլության, վերջինիս 

տեսակների,  ըստ մոբիլության «բացե եւ «փակե 

հասարակությունների մեկնաբանման վերաբերյալ 

Սոցիոլոգիական հետազոտության 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Կրավչենկո «Սոցիոլոգիաե Եր.2004 
2. Մկրտչյան Ե.Ռ.,Բալայան Ն.Մ.,Սոցիոլոգիա, Երևան 

2002 
3. Социология, Учебник для студентов вузов, Батурин 

В.К., 2012 
4.  Giddens, Anthony, Duneier, Mitchell, Applebaum, Richard. 

2007. Introduction to Sociology. Sixth Edition. New York: 

W.W. Norton and Company. Chapter  

 

Լրացուցիչ 

1. Социология, Волков Ю.Е., 2012 

2. История теоретической социологии, Предыстория 

социологии, Учебное пособие для вузов, Давыдов Ю.Н., 

2010 

3. Социология, Курс лекций, Акимова И.А., Багдасарьян 

Н.Г., 2010 

4. Steven Loyal ‗‘The Sociology of Anthony Giddens‘‘, 2003 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-059 -Կ/դ Կրթության սոցիոլոգիա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 



Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել լոկալ և գլոբալ 

կրթական համակարգերում տեղի ունեցող գործընթացների և 

դրանց սոցիոլոգիական` հնարավոր չափելիության 

վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Կրթության ինստիտուտի դերը հասարակության 

գործառնության սահմաններում` այլ ինստիտուտների հետ 

փոխկախվածության տեսանկյունից: 

Հմտություն 

Կրթության սոցիոլոգիական հետազոտման հիմնական 

մեթոդներ, գործիքների մշակման ձևեր, վերլուծության 

հիմնական եղանակներ: 

Կարողունակություն 

Կազմակերպել կրթական գործընթացի արդյունավետության 

գնահատմանն ուղղված սոցիոլոգիական հետազոտություն: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Կրթության սոցիոլոգիայի էությունը: Կրթության 

հասարակայնացում: 

Թեմա 2 Կրթության հիմնական ձևերը, ֆունկցիաները: 

Թեմա 3 Դպրոցական կրթության սոցիոլոգիական 

հետազոտության փորձի քննություն: 

Թեմա 4 Բարձրագույն կրթության չափելիության խնդիրը: 

Թեմա 5 Կրթության սոցիոլոգիական հետազոտության 

առանձնահատկությունները: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները  

Խմբային աշխատանք, անհատական ներկայացումներ, 

բանավեճ, հարց ու պատասխան, հարցախույզ: 

Գնահատման չափանիշները 

Ուսանողի գիտելիքը՝ 

● Կրթության սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման օբյեկտի, 

առարկայի, ֆունկցիաների, հիմնական խնդիրների 

վերաբերյալ: 

● Կրթության հիմնական ձևերի, դրանց հետազոտման 

վերաբերյալ: 

● Կրթության՝ իբրև համակարգի, բազմամակարդակ 

կառուցվածքում գործառնող և փոխկախված տարրերի 

վերբերյալ: 

● Մշակույթ-կրթություն-տնտեսություն կապի 



վերաբերյալ: 

● Կրթական համակարգում սոցիոլոգիական 

հետազոտության նախապատրաստման, անցկացման 

մշակման, ընդհանրացման ձևերի, հետազոտության 

հիմնական մեթոդների վերաբերյալ: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Батурин В.К. Социология образования: учебное 

пособие. Изд.Юнити-Дата, 2011г. 

2. В.Ярская и др. Социология образования: учебное 

пособие. Саратов, 2004г. 

3. Смирнова Е.Э. Социология образования. — СПб.: 

Интерсоцис, 2006.  

4. Jeanne H. Ballantine , Floyd M. Hammack, Jenny Stuber 

‗‘The Sociology of Education‘‘ , New York, 2017 

5. Sadovnik, Alan R.; Coughlan, Ryan W. Leaders in the 

Sociology of Education. SensePublishers, Rotterdam. 2017  

 

Լրացուցիչ- 

6. Бурдьѐ Пьер, Пассрон Жан-Клод Воспроизводство: 

элементы теории системы образования. Пер. с франц. 

Н.А. Шматко. М. : Просвещение, 2007. 

7. Осипов А.М., Тумалев В.В. Современная социология 

образования.Изд.Феникс, 2005г. 

8. Gabbard, D and Saltman, Ken (eds) (2003) Education as 

Enforcement: The Militarization and Corporatization of 

Schooling. 

 
Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ԷԻԿ/բ-105-Կ/դ Իրավագիտություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն,ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը ● ուսանողներին զինել գիտելիքներով հանցավորության 

և դրա հետ կապված հարաբերություների մասին,  
● ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, 

իրավագիտական աշխարհայացքը,  
● նախապատրաստել ուսանողներին ուսումնասիրված 

http://bourdieu.name/content/burde-passron-zhan-klod-vosproizvodstvo-jelementy-teorii-sistemy-obra-zovanija
http://bourdieu.name/content/burde-passron-zhan-klod-vosproizvodstvo-jelementy-teorii-sistemy-obra-zovanija


նյութի գործնական կիրառմանը,  
● խորացնել ընդհանուր իրավագիտական 

գիտությունների առարկայաշարի ուսումնասիրությունը: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
● Իրավունքի հիմնական ճյուղերի 

(մասնավորապես՝  սահմանադրական իրավունքի, 

վարչական իրավունքի և վարչական դատավարության, 

քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական 

դատավարության, աշխատանքային իրավունքի, քրեական 

իրավունքի և քրեական դատավարության, էկոլոգիական 

իրավունքի, միջազգային հանրային իրավունքի, դրանց 

սկզբունքների, ինստիտուտների, նորմերի 

ծագումնաբանության և էության, այդ ինստիտուտների և 

նորմերի օրենսդրական ամրագրման և կիրառման 

գործընթացի վերաբերյալ հիմնարար և համակարգված 

գիտելիք:  

Հմտություն 
● Կարող է կիրառել մասնագիտական գիտելիքներն 

առավել հաճախ հանդիպող իրավական խնդիրների լուծման 

համարֈ 

Կարողունակություն 
● Ունակ է՝ պարբերաբար ուսումնասիրելու 

օրենսդրությունը և իրավակիրառ պրակտիկան, 

մասնագիտական գրականությունը և ինտեգրվելու 

հարափոփոխ բազմամշակութային աշխատանքային 

միջավայրինֈ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1- Պետության և իրավունքի առաջացումը,  Թեմա 2- 

Պետության էությունը և գործառույթները, Թեմա 3- 

Իրավունքը սոցիալական նորմերի համակարգում, Թեմա 4- 

Սոցիալական նորմերի հասկացությունն ու տեսակները, 

Թեմա 5- Իրավունք և     իրավագիտակցություն, Թեմա 6- 

Օրինականություն և  իրավակարգ, Թեմա 7- Իրավունքի 

համակարգը, Թեմա 8- Իրավական պետություն, Թեմա 9- 

Սահմանադրական իրավունք, Թեմա 10- Սահմանադրական 

կարգ հասկացությունը  

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

6.1. Գնահատման մեթոդներին և չափորոշիչներն 

ուղղորդված են կրթության վերջնարդյունքներին 

6.2. Առարկան ամփոփվում է քննությամբ` 4-րդ 

կիսամյակում) 

6.3. Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 
● տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին 

տրված պատասխանի բովանդակությունը 
● պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 



մասնաբաժինը 
● շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային 

նյութի յուրացվածության աստիճանը 
● ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 

Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 

ստուգում 

Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 
● անհատական աշխատանքների հանձնարարում 
● իրավաբանական խնդիրների լուծում 

Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 
● դասերին հաճախման հաշվառում 

Գնահատման չափանիշը 
● ներկայություն 
● մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

6.7. Համակարգչային թեստային ստուգում 

Գնահատման չափանիշները 
● համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված 

չէ 

6.8. Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում 

6.1-6.6 արդյունքների հանրագումար գնահատման հարյուր 

միավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 

Պարտադիր՝ 

1. ՀՀ Սահմանադրություն 

2. Վ.Ն Խռոպանյուկ «Պետության և իրավունքի 

տեսություն», 2001թ. 

3. Վ.Ս. Ներսեսյանց «Իրավունքի և պետության 

տեսություն», 2001թ. 

4. Ապիյան Ն. «Պետության և իրավունքի 

հիմնահարցեր», 2003թ. 

5. Васильев А. В. «Теория государства и права», 1998 

6. Алексеев С Г« Теория государства и права».  2004 

 

Լրացուցիչ՝ 

1. www. yandex.ru. 

2. www.google.ru 

3. www.lib.ru 

4. www.books.ru 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/բ-065  Կ/դ Քաղաքագիտություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի,2-րդ  կիսամյակ 

http://www.google.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.books.ru/


Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն,ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Քաղաքագիտություն առարկայի     դասավանդումը 

նպատակ     ունի     ուսանողին  գիտելիքներ տալ 

քաղաքական պատմության, գործընթացների և զարգացման 

փուլերի մասին: Դասընթացի ուսումնասիրման ընթացքում 

ուսանողը պետք է գաղափար ունենա քաղաքական 

համակարգի, պետության կառավարման տիպերի և ձևերի, 

քաղաքական իշխանության, քաղաքական կուլտուրայի, 

քաղաքական կազմակերպությունների, իշխանության 

ձևավորման սկզբունքների, միջազգային քաղաքական 

կազմակերպությունների մասին: 

Առարկայի ուսումնասիրումը հնարավորություն կտա 

պատկերացում կազմել հայ ժողովրդի մշակութային 

նվաճումների մասին, գնահատել գեղեցիկն ու մշակութային 

արժեքները: 

Քաղաքագիտություն առարկայի ուսումնասիրմամբ ուսանողը 

միաժամանակ կշփվի համաշխարհային քաղաքական 

պատմության, մշակութաբանության, փիլիսոփայության և 

այլ գիտությունների հետ: Քաղաքագիտություն առարկան 

նախատեսված է ներկայացնել ոչ մասնագիտական 

բաժիններին, որպեսզի ապագա  մանկավարժը գիտելիներ 

ունենա քաղաքական համակարգի և պետական 

կառավարման մասին 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
1. ինքնուրույն վերլուծել քաղաքական 

իրադարձությունները 

2. տարբերել քաղաքաքան և քաղաքագիտական 

սուբյեկտների գործառույթները 

3. տարբարակել պետական կառավարման համակարգի 

տիպեը 

4. տարբերակել պետության տիպերն ու ձևերը 

5. հասկանալ քաղաքական կոնֆլիկտների տիպերն ու 

կառուցվածքը, լուծման ուղիները  

Հմտություն 
1. գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

կարողություն  

2. հետազոտություններ կատարելու ունակություններ  

3. սովորելու ունակություն  



4. առաջնորդի հատկություններ  

5. որակի կարևորության գիտակցում 

Կարողունակություն  
1. վերլուծման և համադրման ունակություն 

2. կազմակերպման և պլանավորման ունակություն  

3. հենքային և ընդհանուր գիտելիքներ  

4. տեղեկատվությունը կառավարելու ունակություն, 

տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվություն գտնելու և 

վերլուծելու ունակություն 

5. քննադատական վերլուծություն և 

ինքնաքննադատման ունակություն  

6. միջառարկայական թիմում աշխատելու ունակություն  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Քաղաքագիտության առարկան, 

խնդիրները,  մեթոդները, կապը հասարակական այլ 

գիտություների հետ 

 Թեմա 2. Քաղաքագիտության սուբյեկտները: 

Հասարակական քաղաքական համակարգ 

Թեմա 3․ Պետություն, տիպերը,   ձևերը 

Թեմա 4․ Քաղաքական իշխանություն 

 Թեմա 5․ Քաղաքական գործընթացներ և կոնֆլիկտներ: 

Քաղաքական կուլտուրայի տիպերը 

Թեմա 6․ Մարդու դերը քաղաքականության մեջ 

Թեմա 7․ Անցումային հասարակության քաղաքական 

համակարգը: Իրավական պետություն 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 

համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 

բաղադրիչների ներառմամբ. 
● ուսումնական գործընթացին ուսանողի 

մասնակցության աստիճան,  
● ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  
● սեմինար պարապմունքներին ուսանողի 

մասնակցություն, 
● թեստային առաջադրանք պատասխանի ընտրությամբ 

կամ կարճ ազատ պատասխանով 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Վ. Թումանյան «Քաղաքագիտություն»,  1992թ. 

2. Քաղաքագիտության ներածություն,  1994թ. 

3. Քաղաքագիտություն ներածություն,  Երևան,  1996թ. 

4. Ռ. Պետրոսյան, Քաղաքագիտություն,  Երևան   2002թ. 

5. ՀՀ Սահմանադրություն,  Երևան,  2015թ.  

Լրացուցիչ  
1. Հ. Մանուչարյան «Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի 

պատմության» Երևան, 2002թ. 

2. Գ. Միրումյան «Քաղաքական ուսմունքների 

պատմություն»  2006թ 



3. Зеркин, Основы политологии,  1999г. 

4. Բ․ Խաչատրյան, Քաղաքագիտություն, 2017թ․ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Էիկ/ բ 091-Կ/դ Տնտեսագիտություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ամեն  մի արտադրաեղանակի նպատակը հասարակության և 

նրա անդամների պահանջմունքների բավարարումն է: Հենց 

դրան է  ուղղված արտադրության գործընթացը, որտեղ 

լուծվում է տնտեսական երկու հիմնախնդրի  միչև 

առաջացող մշտական հակասությունը: 

Ներկայումս խառը տիպի տնտեսության պայմաններում , 

հիմախնդիրը շուկայական գործընթացի գործողությունը, 

շուկայական հարաբերությունների զարգացման 

օրինաչափություններն ու առանձնահատկություններն 

են:Սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում, ավելի շատ 

պահանջմունքներ բավարարելու գործում մարդկանց 

ունեցած վարքագիծը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
● տնտեսական կատեգորիաներն ու օրենքները 
● տնտեսագիտական գիտելիքների դերը և 

գործառույթները տնտեսության տարբեր ոլորտներում 
● առարկայի կարևորությունը հասարակական 

տնտեսական հարաբերությունների բնագավառում 
● հասարակության զարգացման պատմական փուլերի 

տնտեսական առանձնահատկությունները 

Հմտություն 
● մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 

տնտեսագիտություն առարկային, մեթոդներին և 

խնդիրներին 
● շուկայական հարաբերությունների 

օրինաչափություններին 

այն բոլոր մեթոդներին, որոնք անհրաժեշտ են տնտեսական 



հավասարակշռություն  և համաչափություն պահպանելու 

համար 

Կարողունակություն 
● մեկնաբանել տնտեսական երևույթներն ու 

գործընթացները, դրանց պատճառահետևանքային կապերը 
● կարողանա կատարել ճիշտ եզրահանգումներ 
● ճիշտ ներկայացնել մարդ-տնտեսություն-տնտեսական 

քաղաքականություն փոխհարաբերությունը 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 

Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները: 

Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: 

Տնտեսագիտության հիմնական ուղղությունները: 

Տնտեսագիտություն առարկան, նպատակները և խնդիրները: 

Տնտեսական կատեգորիաներ և տնտեսական օրենքներ: 

Տնտեսագիտության տեսությունը որպես մեթոդոլոգիական 

գիտություն` մեթոդոլոգիա և մեթոդ: 

Տնտեսագիտության միկրո, մեզո, մակրո և մեգա շերտային 

կառուցվածքը: 

Թեմա 2 Շուկայական տնտեսության ընդհանուր 

բնութագիրը: 

Շուկա, շուկայի հասկացությունը, ծագման պայմանները, 

սեփականության բազմաձևությունը: 

Շուկայի հիմնական տարրերը, ֆունկցիաները, 

գործունեության սկզբունքները, կառուցվածքը, 

ենթակառուցվածքները, օբյեկտները, սուբյեկտները: 

Շուկայի դասկարգումն ըստ ապրանքային խմբերի, 

տարածքային հատկանիշների, մրցակցության ձևի, շուկայի 

սուբյեկտների տեսակների: 

Շուկայական տնտեսության դրական և բացասական 

կողմերը: 

Թեմա 3 Տնտեսական համակարգեր: Տիպերը և մոդելները: 

Տնտեսական համակարգերը: Դրանց կազմակերպման 

հիմնական ձևերը: 

Ապրանքային արտադրության բնորոշ գծերը: 

Տնտեսական համակարգերի տիպերը և մոդելները: 

Թեմա 4 Շահույթ և շահութաբերություն: Ձեռնարկատիրական 

եկամուտ և աշխատավարձ: 

Շահույթ և շահութաբերություն: Շահույթի էության և 

աղբյուրների մեկնաբանությունները: 

Շահույթի մեծությունը որոշող գործոնները: 

Շահույթի ֆունկցիաները: 

Շահույթի տեսակները (հաշվապահական, տնտեսական, 

ընդհանուր հաշվեկշռային և այլն): 

Մոնոպոլ շահույթ: 

Ձեռնարկատիրական եկամուտ: Աշխատավարձի 



տնտեսական հիմքերը: 

Աշխատավարձի ձևերը, տեսակները ու համակարգերը: 

Անվանական և իրական աշխատավարձ: 

Աշխատավարձի կազմակերպման տարիֆային համակարգի 

էությունը: 

Թեմա 5 Տնտեսական աճ: Տնտեսական զարգացման 

փուլայնությունը: 

Տնտեսական աճի էությունը: Դրան բնութագրող հիմնական 

ցուցանիշները: 

Տնտեսական աճի վրա ազդող գործոնները: 

Տնտեսական աճի տիպերը (էքստենսիվ, ինտենսիվ և խառը): 

Տնտեսական ճգնաժամ: Ճգնաժամի տեսակները: 

Թեմա 6 Ինֆլյացիա և գործազրկություն: 

Ինֆլյացիայի բնորոշումը և հիմնական տեսակները: 

Առաջացման պատճառները և սոցիալ-տնտեսական 

հետևանքները: 

Տնտեսության պարբերական տատանումները և 

գործազրկությունը: 

Գործազրկության տեսակները և դրանց վրա ազդող 

գործոնները: 

Գործազրկության մակարդակը և ինֆլյացիայի տեմպերը: 

Թեմա 7 Դրամա-վարկային համակարգի էությունը: Բանկեր: 

 Փող. տեսակները, պահանջարկը և առաջարկը: 

Հավասարակշռությունը դրամական շուկայում: 

Տոկոսադրույքի ձևավորումը որպես փողի գին: 

Դրամաշրջանառություն: Շրջանառության համար 

անհրաժեշտ փողի քանակության որոշումը: 

Վարկ. էությունը, ձևերը և ֆունկցիաները: 

Բանկային համակարգ: Բանկերի տեսակները: 

Կենտրոնական Բանկի հիմնական խնդիրները և 

ֆունկցիաները: 

Առևտրային բանկերը և դրանց գործարքները: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն և չափորոշիչներն ուղղորդված են 

կրթության վերջնարդյունքներին 

 Գնահատման չափանիշները (ընթացիկ ստուգումների) 
● տարբերակների երեք հարցերից յուրաքանչյուրին 

տրված պատասխանի բովանդակությունը 
● պատասխանի մեջ նյութի ինքնուրույն յուրացման 

մասնաբաժինը 
● շարադրանքի տրամաբանվածությունը, ծրագրային 

նյութի յուրացվածության աստիճանը 
● ծրագրային նյութից դուրս իմացությունը 
●  

 Գործնական աշխատանքների ընթացքում իմացության 

ստուգում 

 Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում 



● Դասընթացի համապատասխան թեմաների մշակում և 

վերլուծություն 

 Հաճախելիություն 

Գնահատման մեթոդը 

           - դասերին հաճախման հաշվառում 

Գնահատման չափանիշը 
● ներկայություն 
● մասնակցություն հարցերի քննարկմանը 

Համակարգչային թեստային ստուգում 

Գնահատման չափանիշները 
● համակարգչային թեստային ստուգում նախատեսված 

չէ 

 Ուսուցման վերջնական արդյունքների գնահատում՝ 

ստուգարք 

 արդյունքների հանրագումար գնահատման հարյուր 

միավորանոց սանդղակով: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Գ. Կիրակոսյան Տնտեսագիտության տեսություն, 

2009թ. 

2. Գևորգյան Մ.Ա.  „Տնտեսագիտության տեսություն― 

Երևան 1998 

3. Գոռթնի Դ. Ջեյմս, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, 

Ա.Հ.Սթուդենմունդի, Ռասել Ս. Սոբելի        

Տնտեսագիտություն: Մասնավոր և հասարակական 

ընտրություն:― Թարգմանություն` գլխ. խմբագիր 

պրո ֆ.Գ. Կիրակոսյան Երևան 1999 

4. Թովմասյան  Ռ.Ա. „Տնտեսագիտության տեսություն― 

Երևան 2006 

5. Խաչատրյան Գ. Հ. „Տնտեսագիտության տեսություն― 

Երևան 2007 

6. Ղուշչյան Հ. Բ. „Մակրոէկոնոմիկա― Երևան 1992 

7. Մարկոսյան Ա., Սա ֆարյան Ռ. „Շուկայական 

տեսության հիմնախնդիրները―  Երևան 2002 

8. ―Մենեջմենթ― Յ.Մ, Սուվարյանի խմբ.  Երևան  2002 

Լրացուցիչ- 
1. Липсиц И.В. . „  Экономика. для вузов―: М.2004 

2. Макконелл  К.Р. Бр    ю С.Л. Экономикс: 

Принципы,проблемы и политика. В 2-х томах. М.1996 

3. Основы экономической теории. Курс лекции  Ïîä общ. 

ðåä. А.А.Кочеткова   М.2004 

4. Стенлейк Дж.Ф. . „  Экономикс для начинающих. ― 

М.1994 

5. „  Экономика. .―  под ред. А.С.Булатова М.2001 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՕԼԳ/բ-042 Օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, 

գերմաներերն)-1 



ՕԼԳ/բ-043  Օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, 

գերմաներերն)-2 

ՕԼԳ/բ-044 Օտար լեզու (անգլերեն, ֆրանսերեն, 

գերմաներերն)-3 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 /4/4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի,1-ին, 2-րդ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16/16

/16 

Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16/16/

16 

Ինքնուրույն 104/104/104 

Ընդամենը 120/120/120 

Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է անգլերեն լեզվի քերականության 

ընդհանուր կառուցվածքին զուգահեռ ուսանողի մոտ 

ձևավորել լեզվի հաղորդակցական կարողություններ և ձեռք 

բերված գիտելիքները գործնականում կիրառելու 

հմտություններ: Այլ կերպ ասած, դասընթացի նպատակն է 

լուսաբանել անգլերեն լեզվի բառապաշարի և 

քերականականության հիմնահարցերը, սովորեցնել 

տեսական գիտելիքը գործնականում կիրառելու 

հմտություններ, ինչպես նաև. 
- ուսանողներին տալ գործնական գիտելիքներ անգլերեն 

լեզվի կառուցվածքի մասին, որն անհրաժեշտ է անգլերենի՝ 

որպես օտար լեզվի հաղորդակցման համար: 
- մշակել անգլերեն լեզվի հաղորդակցական կայուն 

հմտություններ՝ դրսևորման բանավոր և գրավոր ձևերում: 

Այսպիսի դասընթացի խնդիրներով է պայմանավորված 

ծրագրի ֆունկցիոնալ հաղորդակցական ուղղվածությունը: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 
Գիտելիք 
✔ Անգլերեն լեզվի գործնական հմտությունների և 

կարողությունների ձևավորում 
✔ Անգլերեն լեզվի կաղապարի շրջանակներում 

մտածելու կարողություն 
✔ Մասնագիտական օտարալեզու գրականությունից 

օգտվելու հմտություններ 
✔ Անգլերեն լեզվի քերականական կայուն 

հմտություններ, մինիմալ բառապաշարի տիրապետում 

բանավոր և գրավոր ձևերում 
Հմտություն 
- կատարել ինքնուրույն եզրակացություններ, 

համեմատություններ, զուգահեռներ անցկացնի դրանց միջև 
-  ցուցաբերել համապատասխան լեզվամտածողություն 
- ձեռք բերել ուսուցանվող լեզվով հաղորդակցվելու 

հմտություններ և կարողություններ 



Կարողունակություն 
- հանձնառություն սովորողների առաջադիմության և 

ձեռքբերումների նկատմամբ 
- ուսուցման ժամանակակից մեթոդները և 

տեխնոլոգիաները ուսումնասիրելու, ներդնելու կարողություն 
- առարկայական գիտելիքներին տիրապետելու 

կարողություն 
- ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու 

կարողություն 
- մասնագիտական կատարելագործման 

անհրաժեշտության ·իտակցում 
Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.  
Unit 1.Work, rest and play. 
1A. Life stories.  
Vocabulary: day to day phrases, question words. 
Grammar: review of verb forms and questions 
1B. Super commuters. 

Vocabulary: work, questions about travel. 

Grammar: subject questions. 

Word stress. 

1C.Time to relax. 

Vocabulary: free time activities; frequency adverbs and 

expressions. 

Reading: a newspaper article. 

Listening: a survey 
1D. Speed dating. 
Review and Progress Portfolio 
Թեմա 2.  
Unit 2.Beginnings. 
2A. Starting small 
Vocabulary: Irregular verbs: past time phrases 
Grammar: Past Simple. 
2 B. First meetings. 

Vocabulary; relationships. 

Grammar: Past Continuous. 

Week forms (1): was and were 

2 C. The 1001 Nights. 

Vocabulary: connecting words. 

Reading: A book cover. 

Reading and listening: a story. 

Weak forms (2). 

2D. Small talk. 

Reading and Writing: starting and ending conversations 

Review and Progress Portfolio 
Թեմա 3.  
Unit 3.  
The world of work 
3A. Getting qualified 
Vocabulary: employment 
Grammar: 
The Adjective (degrees of comparison) 



have to // had to 
HwL(Help with Listening): have to & have 
3B. Job Hunting 
Vocabulary: looking for a job 
Grammar: present continuous & present simple; activity and state 

verbs 
3C. Strange jobs 
Vocabulary: word building: noun endings 
Skills:  
Reading:  a magazine article 
Listening: a radio interview 
3D. I'm really sorry! 
Real world: apologies, reasons and promises 
3.D 

Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: a formal letter 
W: a curriculum vitae(CV) 
Թեմա 4.  
Unit 4.  
That's entertainment 
4A. The silver screen 
Vocabulary: types of film 
Grammar: 
Personal Pronouns 
present perfect for life experiences (1): positive and negative 
4B. The rhythm of life 
Vocabulary: music 
Grammar: present perfect for life experiences (2): positive and 

negative 
Do the Facts Support Your Educated Guess? (glossary) 
Psychological Methods of Collect data (glossary) 
4C. TV or not TV? 
Vocabulary: TV nouns and verbs; -ed and –ing adjectives 
Skills:  
Reading:  a newspaper article 
Reading & Listening: a magazine quiz 
4D. What do you think? 
Real world: agreeing, disagreeing and asking for  

Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: a film review 
W: describing a film 
Թեմա5.  
Unit 5 
Into the Future. 
5A. Man or Machine 
5B. Never Too Old 
5C. Out of this World 
5D. It is for Charity 
Specific Professional Vocabulary 
Grammar: Future plans and Ambitions: be going to//be planning 



to, etc 
Թեմա 6.  
Unit 6 
Family and Friends 
6A. Life with Teenagers 
6B. Roles People Play 
6C. Family Business 
6D. Call Me Back 
-------------------------- 
Specific Professional Vocabulary 
Grammar: Superlatives 
Թեմա7.  
Unit 7 
You Need a Holiday 
7A. 50 Places to Go 
7B. What are You Taking? 
7C. Wish You were here 
7D. I Have got a Problem 
-------------------------- 
Specific Professional Vocabulary 
Grammar: Future Cont. for future arrangements 
Թեմա 8.  
Unit 8 
Different Cultures  
8A. Home Sweet Home 
8B. Meet the Parents 
8C. Cultural Differences 
8D. What is Edinburgh like? 
-------------------------- 
Specific Professional Vocabulary 
Grammar: should; should not; must 
Թեմա 9.  
Unit 9.  
Life isn't perfect 
9A. Problems, problems 
Vocabulary: everyday problems 
Grammar: first conditional; future time clauses with when, as 
soon as, before, after, until 
9B. Sleepless nights 
Vocabulary: adjectives to describe feelings 
Grammar: too, too much, too many, (not) enough 
9C. In the neighborhood 
Vocabulary: phrasal verbs 
Skills:  
Reading:  a letter to a newspaper  
Listening: a news report 
9D. Invitations 
Real world: invitations and making arrangements 

9. 
Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: a personal email 
W: paragraphs; expressing sympathy and giving advice; an 



email(2) 
 
Թեմա 10.  
Unit 10.  
Shop till you drop 
10A. Going, going, gone 
Vocabulary: verbs often used in the passive 
Grammar: present simple passive; past simple passive 
10B. Changing trends 
Vocabulary: anything, someone, no one, everywhere, etc. 
Grammar: used to 
HwL: used to 
10C. Fashion victims 
Vocabulary: use of articles: a, an, the, no article 
Skills:  
Reading:  a magazine article 
Reading & Listening: a profile 
10D. Can I help you? 
Real world: in a shop 
Vocabulary: shopping 
HwL: what shop assistants say 

Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: a letter to a newspaper 
W: connecting words(3); giving your opinion 
Թեմա 11.  
Unit 11.  
Gossip and news 
11A. Guess what? 
Vocabulary: verb-noun collocations(3) 
Grammar: present perfect for giving news with just, yet, already 
11B. Murder mystery 
Vocabulary: crime 
Grammar: relative clauses with who, which, that, where 
11C. Here is today‘s news 
Vocabulary: guessing meaning from context 
Skills:  
Reading:  a newspaper article 
Listening: the news 
11D. Did you? 
Review and Progress Portfolio 
Reading and Writing Portfolio 
R: stories 
W: use of verb forms; a narrative 
Թեմա 12.  
Unit 12.  
Achieving your goals 
12A. A year off 
Vocabulary: money 
Grammar: reported speech 
12B. Taking chances 
Vocabulary: unusual activities 
Grammar: second conditional 



12C. Men of magic 
Vocabulary: connecting words (2): first, next, then, etc. 
Skills:  
Reading:  a magazine article 
Reading & Listening: a radio interview 
HwL: linking: review(2) 
**************************************** 
12. 
Review and Progress Portfolio 
End of Course Review 
R: an online diary; a posting on a website 
W: common mistakes; describing your goals in a posting 
 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

ինքնուրույն աշխատանքների գնահատում, 

հաճախելիության ցուցանիշների հաշվառում, գործնական 

աշխատանքների գնահատում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
Face2face, Pre-intermediate, Cambridge University Press 

(Student' s book & Workbook 
Լրացուցիչ- 

1. Լ.Համբարձումյան, English in Use, Երևան, 2013 

2. Լ.Համբարձումյան, English Step by Step, Երևան, 2014 

Առցանց տեղեկություններ թեմաներին համապատասխան 
 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ 080-Մաթեմատիկական մեթոդները 

հոգեբանության մեջ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 12 Դասախոսություն 8 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 78 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դիֆերենցիալ և 

ինտեգրալ հաշվի,  միացությունների, 

հավանականությունների տեսությունների և 

մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերին:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
● Նախնական տեղեկություններ 

մաթեմատիկայից,  բազմություններիտեսություն, 

մաթեմատիկական անալիզի, հավանականությունների 



տեսության, մաթեմատիկական վիճակագրության որոշ 

բաժիններից: 

Հմտություն 
● Կառուցել գրաֆիկներ, հաշվել ընտրանքային միջինը, 

մաթեմատիկական սպասումը, դիսպերսիա,  կառուցել 

հիստոգրամներ: 

Կարողունակություն 
● Մաթեմատիկական անալիզի, 

հավանականությունների տեսության, մաթեմատիկական 

վիճակագրության որոշ բաժիններից: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Նախնական  տեղեկություններ  մաթեմատիկայից 

Իրական թվեր, էլեմենտար ֆունկցիաներ և նրանց 

գրաֆիկները: Գաղափար ածանցյալի և իտեգրալի մասին: 

Բազմությունների տեսության տարրերը, գործողություններ 

բազմությունների հետ: Կոմբինատորիկայի տարրերը, 

կարգավորություն, տեղափոխություն, զուգորդություն: 

Թեմա 2. Հավանականության տեսության տարրերը 

Պատահական փորձ, պատահույթ, հավաստի և անհնար 

պատահույթ, հաճախություն: Հավանականության կլասիկ 

սահմանումը, պատահույթների գումարի մասին թեորեմը, 

պատահույթների անկախությունը: Պատահական 

մեծություններ, մաթեմատիկական սպասում և նրա 

հատկությունները, պատահական մեծության բախշման 

օրենք, բախշման ֆունկցիա և խտություն, անկախ 

պատահական մեծություններ, դիսպերսիա և նրա 

հատկությունները, Կորրելացիայի գործակից: 

Թեմա 3. Մաթեմատիկական ստատիստիկայի տարրերը 

Ընտրանքային մեթոդը, գիստոգրամմա, պարամետրերի 

կետային գնահատականը, հավաստիության տիրույթ: 

Կորելացիա և ֆակտոր անալիզ: 

Թեմա 4 . Հոգեբանական հետազոտությունների 

արդյունքների վարիացիոն-ստատիստիկ մշակում 

Չափի ընտրության, մշակման պլանի կառուցում, տվյալների 

շարքի տեսակները, գրաֆիկական ձևակերպում, 

կատեգորիաներ, կորելացիոն ցանցեր, ստատիստիկ 

պարամետրերի հաշվում, շարքերի համեմատության 

բնութագրիչներ: 

Թեմա 5. Չափումների մաթեմատիկական հիմունքները 

հոգեբանության մեջ 

Չափման հիմնական տիպերը հոգեբանության մեջ: 

Ստատիստիկ հիպոթեզներ, հիպոթեզների ստուգում, 

նշանակության և հավաստիության մակարդակներ: 

Զրոյական հիպոթեզի ստուգման հայտանիշը, առաջին և 

երկրորդ կարգի  սխալները: Մակնամարի հայտանիշը մեկ և 

երկու ընտրանքներ համար: 

Գնահատման Նախատեսված է ստուգարք: 



մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումը կատարվում է ըստ ՎՊՀ-ի  « Բալային-

ռեյթինգային համակարգով ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, եվ հաշվառման կանոնակարգի» 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. О.С. Иваиев-Мусатов, Теория вероятностей и 

математическая статистика. 1979 г. 

2. М.И. Грабарь, К.А. Краснянская. Применение 

математической статистики в  педагогических  

исследованиях. 1977 г. 

3. К.К. Платонов. Психологический практикум. 1980 г. 

4. Н. Я. Виленкин и другие ―Математика‖, ―Процвещение‖, 

М. 1977г. 

5. Շ.Ա. Կնյազյան, Բարձրագույն մաթեմատիկա, Երևան 

2008 թ 

6. Վ. Ե. Գմուրման, Հավանականությունների տեսության 

և մաթեմատիկական  վիճակագրության խնդիրների 

լուծման ձեռնարկ, Երևան 1979  

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄԻ/բ 146 -Համակարգչից օգտվելու հմտություններ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 2 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 6 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել համակարգիչային 

տեխնոլագիաների  կառուցվածքի մասին գիտելիքներով: 

Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական 

ու պրակտիկ գիտելիքները համակարգչային կիրառական 

ծրագրային փաթեթների վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
● Օգտվել համակարգչի սարքավորումներից, օժանդակ 

սարքերիից, ծրագրային միջոցներից: 
● Windows-ի  միջավայրի ծրագրերը, ֆայլային 

համակարգի հետ աշխատելու հնարավորությունները: 
● Տեքստերի խմբագրման, ձևավորման հիմնական 

սկզբունքները MS Word ծրգրային փաթեթի 



հնարավորությունների սահմաններում: 
● Պրեզենտացիոն աշխատանքների և  մասնագիտական 

առարկաների համատեղ ներկայացման 

հնարավորությունները 

MS Excel  աղյուսակային ծրագրի օգնությամբ պարզագույն 

հաշվարկներ կատարելու,  համեմատական  գրաֆիկներ 

պատկերելու աշխատանքի սկզբունքները: 

Հմտություն 
● Համակարգչի ծրագրերի հետ համագործակցային 

աշխատանքի: 
● Ֆայլային համակարգին: 

Խմբագրական աշխատանքների իրականացմանը: 

Կարողունակություն 
● Օգտվել համակարգչի սարքավորումներից, օժանդակ 

սարքերիից, ծրագրային միջոցներից: 
● Աշխատել Windows-ի  ծրագրերի միջավայրում, 

աշխատել ֆայլային համակարգի հետ: 
● Մուտքագել, խմբագրել, ձևավորել տեքստը, 

փաստաթուղթը՝  MS Word ծրգրային փաթեթի 

հնարավորություններից օգտվելով: 
● Կարողանա ստանալ պրեզենտացիոն աշխատանքներ 

կապված իր մասնագիտական առարկաների հետ 

Կազմել աղյուսակներ MS Excel  աղյուսակային ծրագրի 

օգնությամբ, կատարել պարզագույն հաշվարկներ, 

պատկերել համեմատական  գրաֆիկներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Գաղափար համակարգչային գրագիտության, 

ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  և 

նրանց կիրառության  բանագավառների վերաբերյալ:  

Ինֆորմացիայի որոնողական համակարգեր: 

WINDOWS օպերացիոն համակարգի կիրառական ծրագրեր: 

ֆայլեր, Թեմա 2 Microsoft Word կիրառական ծրագրային 

փաթեթ: Փաստաթղթի չափերի ընտրություն: Տեքստի 

ներմուծման, ձևայնացման և խմբագրման կանոններ: 

Խմբագրական և ֆորմատավորման աշխատանքների 

օրինակներ տեքստերի հետ:  

Թեմա 3 Microsoft Word կիրառական ծրագրային փաթեթ:  

Աղյուսակների ներդնում, մշակում, բանաձևեր:  

Ներդրման գործիքների կիրառում: 

Թեմա 4 MS Power Point պրեզենտացիոն կիրառական ծրագրի 

հնարավորությունները, սլայդի տեսակներ, անցումներ, 

նախագծում ձևավորում, անիմացիաների, ձայնի, 

նկարների  տեղակայում: 

Թեմա 5 Microsoft Excel Էլեկտրոնային աղյուսակներ: 

Բանաձևերի ստացում: Դիագրամներ: Տվյալների 

տեսակավորում և ֆիլտրում: 

Թեմա 6 Microsoft Excel Էլեկտրոնային աղյուսակներ: 



Տեքստային, մաթեմատիկական, ժամանակային և այլ 

ֆունկցիաների կիրառությունը: Տվյալների մշակում 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

6.1. Մասնակցությունը դասընթացին  20 միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Դասերին հաճախման հաշվառում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայություն 
● Մասնակցությու  հարցերի քննարկմանը 

6.2  Մասնակցությունը և ակտիվությունը 

լաբորատոր  աշխատանքներին 20 միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայությունը 
● Տնային աշխատանքների կատարում Գործնական 

առաջադրանքի կատարում համակարգչով 

6.3 Եզրափակիչ ստուգում 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Գրավոր քննություների համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Առարկայի իմացությունը 
● առաջադրված առաջադրանքի կատարումը 

համակարգչի մրջոցով 
● ներկայացման տրամաբանվածությունը, ծրագրային 

նյութի յուրացման աստիճանը 

6.4 Ստուգողական աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

20 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Սստուգողական աշխատանքի գնահատում 

դասախոսի կողմից 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Առաջադրված առայադրանքի կատարում 

համակարգչային համապատասխան ծրագրի ընտրությամբ: 
● Առարկայի իմացությունը 

6.5. Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 

10 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Անհատական աշխատանքի արդյունքում 

ներկայացված թեմայի պաշտպանություն 
● Գնահատման չափանիշները` 
●  Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
●  Խնդիրների լուծման համար կիրառված մեթոդների և 

միջոցների ընտրության 

հիմնավորում  



6.6.Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի 30 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Վերը նշված 5 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
● Գնահատման չափանիշները` 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 5 

կետերի  արդյունքների հիման վրա տվյալ ուսանողի 

ունակության, կարողության և հմտության միավորների 

հաշվում: 

Առարկայի ուսուցման ընթացքում նախատեսված են 

ուսանողի գիտելիքների վերահսկման հետևյալ ձևերը` 

ընթացիկ, միջանկյալ և ամփոփիչ: 

Ընթացիկ վերահսկումը ընդգրկում է. 
● կատարվող լաբորատոր աշխատանքների վերահսկում 
● հարցումներ տրված ինքնուրույն ուսուցման 

թեմաներով: 

Միջանկյալ վերահսկումն իրականացվում է ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով` ըստ տրված գրաֆիկի:  

Առարկան ամփոփվում է  ստուգարքով:  

Բանավոր խոսքով ուսանողը ներկայացնում է յուրացրած 

նյութը, իսկ համակարգչի վրա ունակությունները` ի ցույց 

դնելով բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները. 

մտքերի հստակ ձևակերպում, սահուն շարադրանք, նոր 

յուրացված բառապաշարի ճիշտ օգտագործում, ծրագրի 

հրամանների ճիշտ կիրառություն, տրված առաջադրանքի 

կատարում: Եթե ուսանողը բավարարում է ներկայացված 

պահանջները, ապա կարող է ստանալ բաղադրիչին 

հատկացված առավելագույն տոկոսները: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
1. Ս Կոսեմյան Ms Excel Աղյուսակային Խմբագիր 

(Գործնական Ձեռնարկ), 2017 

2. Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Sfpcuewcyqk 

3. Https://Www.Imdproc.Am 

Լրացուցիչ-  
1. М. С.  Кукушкина-Работа в MS Office 2007, 

Ульяновск.2010 

2. https://www.imdproc.am 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ԱՍ/բ-051 Քաղպաշտպանություն  և արտակարգ 

իրավիճակների  հիմնահարցեր 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 1-ին  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

https://www.youtube.com/watch?v=sfPCUeWCYQk
https://www.imdproc.am/p/informatika/6-dasaran/teqstayin-khmbagrichner-8787/microsoft-word-teqstayin-khmbagrich-8788/re-00dc1c55-0825-4f39-833a-b663b8ec1db1
https://www.imdproc.am/p/informatika/8-dasaran/elektrvonayin-aghyusakner-12261/excel-elektrvonayin-aghyusak-12262/re-41b5956e-07cd-4ab6-aa61-34dd9132b602


Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է` ուսանողներին ծանոթացնել 

քաղպաշտպանության համակարգին և հիմնական 

խնդիրներին, ինչպես նաև, արտակարգ իրավիճակներում 

վարքի կանոններին և բնակչության պաշտպանության 

հիմնահարցերին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Ուսանողը պետք է իմանա 
● արտադրական իրավիճակների դասակարգումը, 

բնութագիրը, կանխարգելման միջոցները, ինչպես նաև 

բնական, էկոլոգիական, տեխնածին աղետներից 

պաշտպանվելու միջոցառումները: 
● զանգվածային ոչնչացման զենքերի տեսակների, 

դրանց կիրառման ժամանակ առաջացած հետևանքների, 

պայքարի ու կանխարգելիչ խնդիրները 
● բնակչության պաշտպանության միջոցները 

արտադրական իրավիճակներում և պատերազմի ժամանակ 
● ապաստարանների, հակաճառագայթային 

թաքստոցների կառուցվածքները, տարհանման և 

ապակենտրոնացման կազմակերպման սկզբունքները 
● ռիսկի գործոնը արտակարգ իրավիճակներում, 

ճգնաժամային կառավարման մի շարք հարցերի 

գաղախարները: 

Հմտություն 
● բնակչության պաշտպանությանը անհատական և 

կոլեկտիվ միջոցներով 
● հակագազից օգտվելու կանոններին 
● շնչառական օրգանների պաշտպանության 

պարզագույն միջոցներին 
● մարդասիրական օգնության կազմակերպմանը 

արտակարգ իրավիճակներում: 

Կարողունակություն 
● դիմակայել բնական, էկոլոգիական, տեխնածին 

աղետներին 
● միջուկային, քիմիական, կենսաբանական զենքերից 

պաշտպանվել ապաստարաններում, հակաճառագայթային 

թաքստոցներում 
● ցուցաբերի առաջին բուժօգնություն տուժածներին 
● աշխատել փրկարարական ջոկատներում: 



Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Արտակարգ իրավիճակներ, առաջացման 

պատճառները, զարգացման փուլերը և դասակարգումը:   

Թեմա 2. Տարերային աղետներ, վտանգավոր երևույթներ, 

առաջացման պատճառները:  Տեխնածին աղետներ 

բնակչության պաշտպանության հրատապ միջոցները: 

Թեմա 3. Զանգվածային ոչնչացման զենքի      տեսակները, 

բնութագիրը և բնակչության պաշտպանությունը նրանից: 

Թեմա 4. Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը 

արտակարգ        իրավիճակների և 

պատերազմի              ժամանակ: 

Թեմա 5. Քաղաքացիական պաշտպանությունը,         նրա 

նպատակները և խնդիրները: Քաղաքացիական 

պաշտպանության պաշտպանական կառույցները: 

Թեմա 6. Արտակարգ իրավիճակների ռիսկի գնահատումը: 

Ռիսկի նվազեցման         համալիր ծրագիր: 

Թեմա 7. Փրկարար 

աշխատանքի                        կազմակերպումը ԱԻ և 

պատերազմի ժամանակ: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում` 

1)   Ստուգարք 7-րդ կիսամյակում,(դասընթացի վերջում) (20 

միավոր)  
● Գնահատման մեթոդը` 
● Գործնական կատարումներ չափորոշիչներին 

համապատասխան 
● Ստուգողական հարցեր 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Մշակված նորմատիվների կատարում 
● Առարկայի իմացությունը 

2․   Մասնակցությունը դասընթացին միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Հաճախումների հաշվառում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայությունը 

3․Մասնակցությունը և ակտիվությունը 

գործնական  աշխատանքներին միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայությունը 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում` 

4․ Գործնական և ստուգողական աշխատանք 20 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
● Գնահատման չափանիշները` 



● Տնային աշխատանքների կատարում 
● Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
● Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

5․ Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10 

  կամ 10 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
● Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
● Թիմային աշխատանքի մասնակցություն  
● Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 5 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 

ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

 

Գրականություն 

Պարտադիր – 
1. Հ․Մ․Գրիգորյան-«Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր», 

Երևան 2014թ․ 

2. Ալավերդյան Ռ., Սարաֆյան Կ., «Ջրհեղեղներ», Երևան 

2000 թ․ 

3. Ասրյան Հ., Մամիկոնյան Յու., Մաթևոսյան Հ., 

Սարաֆյան Կ., «Ձեռնարկ ռազմական և արտակարգ 

իրավիճակներումվարելակերպի կանոնների մասին», 

Երևան 2001թ․ 

4. Բալասանյան Ս., «Սեյսմիկ պաշտպանությունը և նրա 

կազմակերպումը», Գյումրի, Էլդորադո, 200 թ․ 

5. Մաթևոսյան Հ., Սարաֆյան Կ. և ուրիշներ 

«Ռազմական և արտակարգ իրավիճակներում 

վարվելակերպի կանոնների մասին», Ձեռնարկ, 

Երևան  2001թ․ 

6. Հովհաննիսյան Ս., «Աղետների ռիսկերի նվազեցման 

կրթություն», Երևան, Փրինթինֆո 2011թ․ 

7. Հարությունյան Ս․, Արտակարգ իրավիճակների և 

քաղպաշտպանության հիմունքներ, Երևան, 

Տնտեսագետ 2003 թ․ 

Լրացուցիչ-  
1. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Արտակարգ 

իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության 

մասին», 1998 թ. 2-ը դեկտեմբերի 

2. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 

«Քաղաքացիական պաշտպանության մասին»,2002 

թ. 5-ը մարտի 

3. ՀՀ օրենք «Տեղական ինքնակառավարման մասին», 



Երևան, Նորք-ֆիրմա ՍՊԸ1996 թ 

4. ՀՀ օրենքը «Սեյսմիկ պաշտպանության մասին», 

Երևան 2007թ․ 

5. ՀՀ օրենքը «ԱԻ-ում բնակչության պաշտպանության 

մասին» 1998 թ․ 

6. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական պաշտպանության 

մասին» 2002 թ․ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-156-Էկոլոգիա և բնապահպանության 

հիմնահարցեր 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար 4 

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ 

բույսերի,   կենդանիների  և շրջակա միջավայրի 

փոխհարաբերությունների և օրինաչափությունների 

վերաբերյալ, ուսանողներին ապահովել էկոլոգիական 

գործոնների, բույսերի,կենդանիների  առանձին խմբերի 

յուրահատուկ վերաբերմունքն արտաքին միջավայրի և որոշ 

էկոլոգիական օրինաչափությունների, համակեցությունների 

հարմարվողական դերի մասին, կենսահամակեցությունների 

կառուցվածքի և թվակազմի կարգավորման մեխանիզմների 

մասին, ներտեսակային և միջտեսակային 

փոխհարաբերությունների, սուկցեսիաների և բույսերի 

կյանքի ձևերի մասին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
● էկոլոգիական գործոնների ազդեցությունը բույսերի 

վրա և նրանց միջև ստեղծվող փոխհարաբերությունների 

մասին,  
● համակեցությունների կառուցվածքի, նրանցում 

ընթացող միջտեսակային և ներտեսակային 

փոխհարաբերությունների մասին: 
● համակեցությունների առաջնային և երկրորդային 

հերթափոխության մասին: 

Հմտություն 



● էկոլոգիա  և  բնապահպանության 

հիմունքներ  ուսումնասիրման մեթոդներին, 
● բնության օրինաչափությունների վերլուծությանը: 
● էկոլոգիա և բնապահպանության հիմունքների 

բնագավառում գործնական հմտություններին: 

Կարողունակություն 
● Յուրացնելով բույսերի էկոլոգիական 

առանձնահատկությունների մասին գիտելիքները 

իրականացնել բույսերի,կենդանիների  պահպանության 

միջոցառումներ 
● էկոլոգիա և բնապահպանության 

հիմունքներ  առարկայի  վերաբերյալ տեսական 

գիտելիքներն ու ունակությունները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ, 
● հանձնարարված գրականության հիման վրա կազմել 

ռեֆերատներ  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1. Դասընթացի ծրագրի ներկայացում և ուսումնական 

գործողությունների 

պլանավորում:  էկոլոգիա  և  բնապահպանության 

հիմունքներ  առարկան «խնդիրները զարգացման տարբեր 

էտապներում: էկոլոգիա  և  բնապահպանության 

հիմունքներ  զարգացման պատմությունը: 

Ժամանակակից  էկոլոգիա  և  բնապահպանության 

հիմունքներ  առարկայի կառուցվածքն  ու  խնդիրները, 

դիրքը  կենսաբանական  գիտությունների  համակարգում:  է

կոլոգիա  և  բնապահպանության 

հիմունքներ  որպես  բնության  պահպանության  և   բնությա

ն  ռացիոնալ  օգտագործման  տեսական  հիմք:   

Թեմա2.Բույսերի, կենդանիների վրա արտաքին գործոնների 

ազդեցության ընդհանուր օրինաչափությունները: 

Հասկացողություն էկոլոգիական գործոնների մասին: 

Աբիոտհկ« բիոտիկ« անթրոպոգեն, էդաֆիկ գործոններ: 

Սահմանափակող գործոններ: Գործոնի ազդեցության ուժ: 

Օպտիմում և պեսիմում: Կրիտիկական կետեր: Տեսակի 

էկոլոգիական վալենտականություն: Օրգանիզմների 

էկոլոգիական դասակարգման սկզբունքները: 

Թեմա 3. Լույսի դերը բույսերի, կենդանիների  կյանքում: 

Բույսերի,կենդանիների  էկոլոգիական խմբերը լույսի 

նկատմամբ և դրանց ադապտացիոն յուրահատկությունները: 

Լուսապարբերականություն: Բույսերի, կենդանիների 

հարմարվողականությունը թույլ լուսավորվածության 

պայմաններին: 

Թեմա 4. Ջերմության նկատմամբ 

բույսերի,կենդանիների  էկոլոգիական 

վալենտականությունը: Ջերմաստիճանի ազդեցությունը 

օրգանիզմների կենսագործունեության վրա: 



Բույսերի,կենդանիների ջերմային ռեժիմի 

յուրահատկությունը: Բույսերի, կենդանիների  մոտ 

ջերմակարգավորման հիմնական ուղիները: Բույսերի, 

կենդանիների  ջերմային ռեժիմը և նրանց ոչնչացման 

պատճառները ցածր և բարձր ջերմաստիճանի դեպքում:   

Թեմա 5. Խոնավության նշանակությունը ցամաքային 

օրգանիզմների կյանքում: Ցամաքի վրա խոնավության ձևերը 

և աղբյուրները:Բույսերի մոտ խոնավության մուտքի ե ելքի 

ուղիները: Բույսերի էկոլոգիական խմբերը ըստ ջրային 

հաշվեկշոի, հիդրոֆիտներ« մեզոֆիտներ և քսերոֆիտներ: 

Ջրի տարբեր ձևերի ազդեցությունը բույսերի վրա: 

Թեմա 6.Տեղումների  տեսակը  և  դրանց էկոլոգիական  դերը: 

Բույսերի,կենդանիների  կյանքում էդաֆիկ  գործոնը: Օդի 

կազմը և շարժումը: Քամու դերը տեսակների 

Էկոլոգիայում:  Հողը որպես կյանքի միջավայր: Հողի 

յուրահատկությունը: Հողերի ջրային ռեժիմը: Հողի 

մեխանիկական կազմի էկոլոգիական նշանակությունը 

բույսերի,կենդանիների համար: 

Թեմա 7. Ժամանակը որպես էկոլոգիական գործոն 

բույսերի,կենդանիների  կյանքում: Կենսաբանական 

ժամացույց: Բույսերի,կենդանիների,կենդանիների  օրական 

և ցիրկադային ռիթմը: Բույսերի,կենդանիների էկոլոգիական 

խմբերն ըստ օրական ակտիվության: Հիմնական 

ադապտացիաները: Լուսնային ռիթմեր, դրանց 

յուրահատկությունը: Մակընթացության և տեղատվության 

ռիթմերը օվկիանոսում: Սեզոնային ռիթմեր: Դրանց 

ադապտիվ բնույթը: Բույսերի,կենդանիների 

հարմարվածությունը տարվա անբարենպաստ 

պայմաններին: Սեզոնային զարգացումը ղեկավարող 

գործոններ: Բույսերի,կենդանիների   մոտ պերիոդիզմի 

երևույթի էությունը: 

Թեմա 8. Բիոտիկ կապերի հիմնական տիպերը« դրանց 

դրսևորման յուրահատկությունը միջտեսակային և 

ներտեսակային հարաբերություններում: Գրշատիչ-զոհ« 

մակաբույծ-տեր փոխհարաբերությունները: Այդ կապերի 

ընդհանուր գծերը և յուրահատկությունը:   

Թեմա9. Համակեցություն: Հասկացողություն բուսական 

համակեցության մասին, համակեցության 

կառուցվածքը:  Ստաբիլ և ոչ ստաբիլ համակեցություններ 

Հասկացողություն կենսացենոզի 

մասին:  Ֆիտոցենոզ:  Կենսացենոզի կառուցվածքը: 

Սահմանային Էֆեկտ: Կենսացենոզի տարածական 

կառուցվածքը: Ջրային և ցամաքային կենսացենոզների 

տարբերությունը:  

Թեմա 10. Համակեցության ստաբիլության հիմնախնդիրը: 

Սուկցեսիաների ընդհանուր օրինաչափությունները: 

Առաջնային և երկրորդային սուկցեսիաներ: Սուկցեսիաների 



յուրահատուկ տարբերակները: 

Թեմա 11. Բույսերի,կենդանիների վրա միջավայրի 

գործոնների ձևառաջացնող 

ազդեցությունը:  Հասկացողություն բույսերի, կենդանիների 

կյանքի ձևերի մասին: Կյանքի ձևերի ձևավորման 

հարմարվողական նշանակությունը: Կյանքի ձևերի 

դասակարգումը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 
● 6.1.դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին 

հասնելու ընթացքի գնահատում` 

1․Մասնակցությունը դասընթացին միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Հաճախումների հաշվում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայությունը 

2․Մասնակցությունը և ակտիվությունը 

գործնական  աշխատանքներին միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայությունը 

3․ քննություն  

4․ Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի   կամ 20 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Տնային աշխատանքների կատարում 
● Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
● Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

5․ Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10 

  կամ 10 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
● Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
● Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
● Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

6․Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի   կամ 30 

միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 



● Գնահատման չափանիշները` 

Հատուկ համակարգչային ծրագրի միջոցով վերը նշված 6 

կետերի օգնությամբ հաշվվում է տվյալ ուսանողի 

ունակությունը, կարողությունը և հմտությունը 

6.1. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 

կանոնակարգի համաձայն. 

- մեկ եզրափակիչ քննություն 

-երկու ինքնուրույն աշխատանք 

-երկու ստուգողական աշխատանք 

-մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 

-մասնակցությունը և ակտիվությունը 

գործնական  աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 

-եզրափակիչ քննություն  

-գործնական և ստուգողական աշխատանք (մինչև 20 

միավոր ) 

-ինքնուրույն աշխատանք (մինչև 10 միավոր ) 

-ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 

միավոր ) 

-դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 

Գնահատականը 

ըստ 5 բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ100 

միավորանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ 

կրեդիտային  հա

մակարգի 

―գերազանց‖ (5) 96-100 A+
 

―գերազանց‖ (5) 91-95 A 

―գերազանց‖ (5) 86-90 A-
 

―լավ‖  (4) 81-58 B+
 

―լավ‖  (4) 76-80 B 

―լավ‖  (4) 71-75 B-
 

―բավարար‖ (3) 66-70 C+
 

―բավարար‖ (3) 61-65 C 

―բավարար‖ (3) 55-60 C-
 

―անբավարար‖ (2)1
 40- 54 D 

―անբավարար‖ (2)2
 մինչև 40 F 

―ստուգված‖ 55-100 S 

―չստուգված‖1
 40-54 U 

―չստուգված‖2
 մինչև 40 U 

Գնահատման սանդղակը 
   1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը 

 

Գրականություն 
Պարտադիր- 

1. Двороковский М. С.- Экология растений-1983 г. 



2. Горышина Т. К.- Экология растений-1978 г. 

3. Березина Н.А., Афанасьева Н.Б.- Экология 

растений.2009г   

4. Մելքումյան- Էկոլոգիա, 2009թ. 

5. В.А.Радкевич ―Экология‖ Минск. 

6. Н. М. Черпова, А.М.Былова ―Экология‖, М., 1980թ. 

7. А.А. Хван ―Экология‖ М., 2002թ. 

8. Հարությունյան Լ. Վ.- Ընդհանուր էկոլոգիա,1998թ.  

Լրացուցիչ- 

1. Юджин, Одум ―Экология‖. В 2-х томах. 1986 

2. Чернова Н.И., Былова А.М.- ―Общая экология‖. 2004 

3. Бигон ―Экология‖ М., 1999. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-178-Կ/դ Բժշկագիտության հիմունքներ և 

առողջության պահպանում 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  «Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանումե առարկայի հիմնական նպատակն է 

ուսանողների տալ գիտելիքներ բժշկագիտության 

հիմունքների, հիվանդությունների դասակարգման, 

առաջացման պատճառների, ընթացքի, կանխարգելման 

մասին: Նրանց մոտ զարգացնել անհրաժեշտ հմտություններ 

աղետների օջախում տուժածներին առաջին և մինչբժշկական 

օգնություն ցույց տալու համար, պատրաստել նրանց 

պրակտիկ աշխատանքի բժշկական օգնություն ցուցաբերելու 

համար արտակարգ իրավիճակների պայմաններում: 

Ուսանողների մոտ արմատավորել հմտություններ և 

կարողություններ կատարելու վիրակապություն, դնել 

բեկակալ, չափել հիվանդի կամ տուժվածի զարկերակային 

ճնշումը, որոշել պուլսը, շնչառության հաճախականությունը, 

չափել մարմնի առավելագույն ջերմությունը, վերահսկել 

տուժվածի վիճակը,կանխել վնասվածքային շոկի 

առաջացումը, կազմակերպել ճիշտ օգնություն 

վնասվածքների ժամանակ, կատարել ճիշտ 

տեղափոխություն:Գաղափար կազմել առողջ ապրելակերպի, 

սեռական դաստիարակության մասին:  



Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և 

գործնական պարապմունքներ լսարաններում և 

կաբինետներում, իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց 

են կացվում հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
● Հիվանդությունը (ոչ վարակիչ և վարակիչ):  
● Հիվանդի (վարակիչ և ոչ վարակիչ) հետազոտությունը 

և ախտորոշումը: 
● Հիվանդի խնամքը՝ սիրտ-անոթային, շնչառության, 

մարսողության, էնդոկրին, միզազատական և վարակիչ 

հիվանդությունների ժամանակ: 
● Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ: 
● Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան 

հոսքի նվազման պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Սիրտ անոթավորող արյունատար անոթում արյան 

հոսքի կանգի պատճառը, ախտանշանները, ախտորոշումը, 

առաջին բուժօգնությունը: 
● Արյան գերճնշման պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Բրոնխների բորբոքումը` պատճառը, 

ախտանշանները, ախտորոշումը, բուժումը: 
● Բրոնխների ասթման` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Թոքերի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Մարսողության օրգանների հիվանդությունները`  
● Ստամոքսի բորբոքումը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Խոցային հիվանդություն` պատճառը, 

ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Էնդեմիկ խպիպ` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Շաքարախտը` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Երիկամի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Մեզահեռացնող ուղու բորբոքումը` պատճառը, 

ախտանշանները, ախտորոշումը, առաջին բուժօգնությունը: 
● Վարակիչ հիվանդությունների 

(անվանախմբավորումները, պատճառները): 
● Դիզենտերիա` պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 
● Լյարդի բորբոքում` պատճառը, ախտանշանները, 



ախտորոշումը, բուժումը: 
● Ջրծաղիկ՝ պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 
● Դիֆտերիա՝ պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 
● Էպիդեմիկ պարոտիտ՝ պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 
● Բծավոր տիֆ՝ պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 
● Բրուցելյոզ՝ պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 
● Սիբիրախտ՝ պատճառը, ախտանշանները, 

ախտորոշումը, բուժումը, կանխարգելումը: 
● Իմունիտետը: Պատվաստումը:  
● Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 
● Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 

արյան ճնշման չափելը: 
● Մեխանիկական ճնշումաչափիչով առանց 

հնչյունալսիչով արյան ճնշման չափելը: 
● Շնչառության շարժումների հաճախականություն 

չափելը: 
● Դեղանոթից դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 
● Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներմուծումը ականջի մեջ: 
● Դեղանյութի ներմուծումը քթի խոռոչ: 
● Մարմնի ջերմաստիճան չափել: 
● Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող 

միջոց դնել: 

Հմտություն 
● Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 

կիրառում: 
● անոթազարկի հաճախականություն չափել: 
● մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 

արյան ճնշման չափել: 
● շնչառության շարժումների հաճախականություն 

չափել: 
● դեղանոթից դեղանյութ զետեղել ներարկիչի մեջ: 
● մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 
● մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 
● մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ 
● Դեղանյութ ներմուծել ականջի մեջ: 
● Դեղանյութ ներմուծել քթի խոռոչ: 
● Մարմնի ջերմություն չափել: 
● Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող 



միջոց դնել 

Կարողունակություն 
● Հիվանդի հետազոտության մեթոդներին և առաջին 

բուժօգնություն ցուցաբերելուն 
● անձնական  հիգիենայի կանոններին    
● հիվանդի  խնամքի  կազմակերպմանը 
● առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 

կիրառումը 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա  1. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 

առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 

Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ 

վարակիչ, վարակիչ) հետազոտությունը և ախտորոշումը: 

Թեմա  2. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` 

սիրտը անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 

նվազում` առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող 

արյունատար անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին 

բուժօգնությունը, արյան գերճնշում: 

Թեմա  3. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` 

բրոնխի բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 

(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում 

(թոքաբորբ): 

Թեմա  4 . Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 

ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 

Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, 

էնդեմիկ խպիպ: Դիզենտերիա (Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի 

բորբոքում: Իմունիտետ: Ջրծաղիկ, կարմրուկ, էպիդեմիկ 

պարոտիտ: 

Թեմա  5. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 

հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 

մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 

հիվանդություններ: Դիֆտերիա, բծավոր տիֆ, բրուցելոզ, 

սիբիրախտ, դաբաղ: 

Թեմա  6. Բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում առարկայի նպատակը, խնդիրները, 

առանձնահատկությունները և հետազոտության մեթոդները: 

Հիվանդություն (ոչ վարակիչ, վարակիչ), հիվանդի (ոչ 

վարակիչ, վարակիչ) հետազոտությունը և  ախտորոշումը: 

Անոթազարկի հաճախականության չափումը: Արյան ճնշման 

չափումը: 

Թեմա  7. Սիրտ-անոթային օրգանների հիվանդություններ` 

սիրտը անոթավորող արյունատար անոթում արյան հոսքի 

նվազում` առաջին բուժօգնությունը, սիրտը անոթավորող 

արյունատար անոթում արյան հոսքի կանգ` առաջին 

բուժօգնությունը, արյան գերճնշում: Դեղանյութի զետեղումը 

դեղանոթից ներարկիչի մեջ, դեղանյութի ենթամաշկային 



ներարկումը, դեղանյութի ներմկանային ներարկումը, 

դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 

Թեմա  8. Շնչառության օրգանների հիվանդություններ` 

բրոնխի բորբոքում (բրոնխաբորբ), բրոնխների ասթմա 

(բրոնխադժվարաշնչառություն), թոքի բորբոքում 

(թոքաբորբ):  

Շնչառության շարժումների հաճախականության չափումը: 

Հիվանդի անհատական հիգիենան և պահպանման 

կանոնները: 

Թեմա  9. Մարսողության օրգանների հիվանդություններ` 

ստամոքսի բորբոքում (ստամոքսաբորբ), բարակ աղու խոց: 

Ներզատիչ օրգանների հիվանդություններ` շաքարախտ, 

էնդեմիկ խպիպ: Արյան տեղային արյունահորդում: 

Ստամոքսի լվացում: 

Թեմա  10. Մեզագոյացնող և մեզ հեռացնող օրգանների 

հիվանդություններ` երիկամի բորբոքում (երիկամաբորբ), 

մեզահեռացնող ուղու բորբոքում (մեզաուղաբորբ): Վարակիչ 

հիվանդույթուններ: Իմունիտետ, պատվաստում: 

Դիզենտերիա (Աղիքամանրէախտ):  Լյարդի բորբոքում: 

Ջրծաղիկ: Հոգնաների տեսակները և դրման տեխնիկան: 

Թեմա  11. Դիֆտերիա, էպիդեմիկ պարոտիտ, կարմրուկ, 

բծավոր տիֆ: Բուժական սնունդ և դիետիկ սեղաններ: 

Թեմա  12. Բրուցելոզ, սիբիրախտ, դաբաղ: Բնական, խառը և 

արհեստական սնուցում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ Թեմա` 

20 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
● Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  

2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ 

Թեմա` 20 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Առարկայի իմացությունը 

3.Մասնակցությունը դասընթացին միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Հաճախումների հաշվում 



● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայությունը 

4․Մասնակցությունը և ակտիվությունը 

գործնական  աշխատանքներին միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ ստուգում 

6․ Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի   կամ 20 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Տնային աշխատանքների կատարում 
● Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
● Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7․ Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10 

  կամ 10 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
● Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
● Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
● Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8․Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի   կամ 30 

միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
● Գնահատման մեթոդներ 
● Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 

Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ յուն, Նախագծերի 

մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 

աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 

վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 

Ստուգողական աշխատանք: 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 

Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 

աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, 

Բառային քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության մեթոդ, 



զուգակցված դաս, հիմնահարցային դասախոսություն, 

դրույթային դասախոսություն, դասախոսություն-ամփոփում, 

ակնադիտական դասախոսություն, դասախոսություն-

երկխոսություն, դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-

քննարկում,  թեստերի և փոքր-թեստերի կատարում, 

դասախոսություն-ամփոփում, գործնական պարապմունքներ, 

ընդհանրական դասախոսություններ, հակիրճ 

դասախոսություն, պրակտիկում,  զուգակցված 

դաս,  անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ դաս, 

գործնական (արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, 

ակնադիտական դասախոսություն, նախօրոք պլանավորված 

սխալներով դասախոսություն, թրեյնինգ, թեմատիկ 

սեմինար, սեմինար-կոլոկվիում, անհատական աշխատանքով 

սեմինար, սեմինար-հարց-պատասխան, թեմատիկ սեմինար, 

սեմինար-հարց-պատասխան, խմբային աշխատանքով 

սեմինար, որոնողական սեմինար, ընտրովի խմբերում 

կազմակերպվող սեմինար, համակարգային սեմինար, 

լաբորատոր պարապմունք: 

բ/արտալսարանային պարապմունքներ 

ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 

սեմինար, արտադրական գործնական 

պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 

բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, 

թատերային ներկայացում, տվյալների բազայի ստեղծում, 

մասնագիտական գործունեության հետևում և իրական 

վերարտադրություն, դասախոսություն-խորհրդատվություն, 

խմբային աշխատանքով սեմինար, միջառարկայական 

սեմինար, ստեղծագործական սեմինարներ, 

միջառարկայական սեմինար, սեմինար-էքսկուրսիա, 

կողմնորոշիչ սեմինար: 

8․Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի   կամ 30 

միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին                               10 միավոր    

Ինքնուրույն աշխատանք                               20 միավոր 

Գործնական աշխատանք                               20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում                     20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում                      20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում                                           10 միավոր 



 

––– Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                      100  % 

Գնահատման սանդղակը 

Գնահատականը 

ըստ 5 բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ100 

միավորանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ 

կրեդիտային  հա

մակարգի 

"գերազանց" (5) 96-100 A+
 

"գերազանց" (5) 91-95 A 

"գերազանց" (5) 86-90 A-
 

"լավ"  (4) 81-58 B+
 

"լավ"  (4) 76-80 B 

"լավ"  (4) 71-75 B-
 

"բավարար" (3) 66-70 C+
 

"բավարար" (3) 61-65 C 

"բավարար" (3) 55-60 C-
 

"անբավարար" (2)1
 40- 54 D 

"անբավարար" (2)2
 մինչև 40 F 

"ստուգված" 55-100 S 

"չստուգված"1
 40-54 U 

"չստուգված"2
 մինչև 40 U 

   
 

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

Գնահատման կառուցվածքը 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 

կանոնակարգի համաձայն. 
● երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  
● 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 
● 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 
● առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ 

Թեմա` մինչև 20 միավոր ) 
● երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ 

Թեմա` մինչև 20 միավոր ) 
● առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 

արդյունքները միջինացվում են 
● մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
● մասնակցությունը և ակտիվությունը 

գործնական  աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
● եզրափակիչ քննություն  
● գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 

միավոր ․ 
● դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 
● ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր ․  



ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 

միավոր ․ 
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անվտանգություն , 2005 

9. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 

10. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 

պահպանում ու արտակարգ իրավիճակներում 

առաջին բուժօգնություն առարկաների գործնական 

պարապմունքների վերաբերյալ, 2018 

Լրացուցիչ- 
1. Винакмен. Инфекционные болезни. 2000 

2. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 

3. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության  հիմունքներ առարկայից " , 2000 

4. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 

2005 

5. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 

6. Վ. Ա. Աբովյան , Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 

ձեռնար/, 2012 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-184-Կ/դ Արտակարգ իրավիճակներում 

բնակչության առաջին բուժօգնություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 



Ստուգման ձևը Քննություն,  ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Արտակարգ իրավիճակներում առաջին բուժ. օգնություն ե 

առարկայի հիմնական նպատակն է ուսանողների տալ 

գիտելիքներ արտակարգ և մարտական 

իրավիճակներում  տուժվածի կամ հիվանդի վիճակի 

գնահատման, համակարգված և պրակտիկ թերապևտիկ 

օգնության ձևերի,պաթոլոգիկ պրոցեսների 

ուսումնասիրության, պրոֆիլակտիկայի և 

բուժման,մասնագիտական գործունեության ընթացքում 

զարգացած հիվանդությունների (անբարենպաստ 

պայմաններ, տարբեր թունավոր գործոնների ազդեցություն և 

այլն)առաջացման պատճառների, կանխարգելման, 

բուժօգնության կազմակերպման նորմայից շեղվածքի 

վիճակների ծագման և զարգացման վերաբերյալ, բժշկական 

էվակուացիայի, հիվանդների և վիրավորների 

հետազոտության հաջորդականության, տարահանման 

տարբեր փուլերի, մարտի դաշտում և տարբեր տիպի 

զանգվածային բնաջնջման զենքի կիրառման 

ժամանակբարձր մասնագիտական թերապևտիկ օգնության 

վերաբերյալ: 

Ծրագրով նախատեսված են դասախոսություններ և 

գործնական պարապմունքներ լսարաններում և 

կաբինետներում, իսկ կլինիկային հատկացված ժամերը անց 

են կացվում հիվանդանոցում և պոլիկլինիկայում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 
● Հիվանդությունը (վնասվածքը, թունավորումը): 
● Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 

հետազոտությունը, ախտորոշումը: 
● Արյունահոսությունը, ձևերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Բազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Նախաբազուկի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Ձեռնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Ազդրի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Սրունքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Ոտնաթաթի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Գլխի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 



● Ողնաշարի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Կոնքի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Կրծքավանդակի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Որովայնի վնասվածքի տեսքերը, պատճառները, 

ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Բազուկ-թիակ-անրակային հոդապռկախտը, 

պատճառը, ախտանշանները, առաջին բուժօգնությունը: 
● Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածքը, 

առաջին բուժօգնությունը: 
● Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածքը, 

առաջին բուժօգնությունը: 
● Թունավորման ուղիները, ախտանշանները, առաջին 

բուժօգնությունը: 
● Անոթազարկի հաճախականություն չափելը: 
● Մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 

արյան ճնշում չափելը: 
● Մեխանիկական ճնշումաչափիչով արյան ճնշում 

չափելը: 
● Գլխի վերքակապումը: 
● Շնչառության շարժումների հաճախականություն 

չափելը: 
● Կրծքավանդակ վերքակապելը: 
● Որովայն վերքակապելը: 
● Արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց 

դնելը: 
● Բազուկի վերքակապումը: 
● Նախաբազուկի վերքակապումը: 
● Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 
● Բազուկ-նախաբազուկային հոդի վերքակապումը: 
● Բազուկ-թիակ-անրակային հոդի վերքակապումը: 
● Ազդրի վերքակապումը: 
● Սրունքի վերքակապումը: 
● Կոնք-ազդրային հոդի վերքակապումը:  
● Ազդր-սրունքային հոդի վերքակապումը: 
● Սրունք-ոտնաթաթային հոդի վերքակապումը: 
● Ոտնաթաթի վերքակապումը: 
● Արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող 

միջոց դնելը: 
● Դեղանյութի զետեղումը ներարկիչի մեջ: 
● Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներմկանային ներարկումը: 
● Դեղանյութի ներանոթային ներարկումը: 

Հմտություն 



● Ձեռք բերված տեսական և գործնական գիտելիքների 

կիրառում: 
● անոթազարկի հաճախականությունը չափել 
● մեխանիկական ճնշումաչափիչով և հնչյունալսիչով 

արյան ճնշումը չափել 
● մեխանիկական ճնշումաչափիչով և առանց 

հնչյունալսիչի արյան ճնշումը չափել 
● գլխի վնասվածք վերքակապել 
● շնչառության շարժումների հաճախականություն 

չափել 
● կրծքավանդակի վնասվածք վերքակապել 
● որովայնի վնասվածք վերքակապել 
● արյան տեղային հոսունությունը նվազեցնող միջոց 

դնել 
● արյան տեղային արյունահորդում առաջացնող միջոց 

դնել 
● բազուկի վնասվածք վերքակապել 
● նախաբազուկի վնասվածք վերքակապել 
● ձեռնաթաթի վնասվածք վերքակապել 
● բազուկ-նախաբազուկային հոդի (շուրջբոլորի) 

վնասվածք վերքակապել 
● բազուկ-թիակ-անրակային հոդի (շուրջբոլորի) 

վնասվածք վերքակապել 
● ազդրի վնասվածք վերքակապել 
● սրունքի վնասվածք վերքակապել 
● ազդր-սրունքային հոդի (շուրջբոլորրի) վնասվածք 

վերքակապել 
● ոտնաթաթի վնասվածք վերքակապել 
● կոնք-ազդրային հոդի (շուրջբոլորի) վնասվածք 

վերքակապել 
● արյան տեղային արյունահորդություն առաջացնող 

միջոց դնել 
● արհետսական շնչառություն և սրտի անուղղակի 

սեղմում կատարել 
● դեղանոթից դեղանյութ զեղտեղել ներարկիչի մեջ 
● մարմին ենթամաշկային ներարկել դեղանյութ 
● մարմին ներմկանային ներարկել դեղանյութ 
● մարմին ներանոթային ներարկել դեղանյութ: 

Կարողունակություն 
● Հիվանդի (վնսավածքով, թունավորված) 

հետազոտության մեթոդներին և առաջին բուժօգնություն 

ցուցաբերելուն 
● անձնական  հիգիենայի կանոններին    
● հիվանդի (վնասվածքով, 

թունավորված)  խնամքի  կազմակերպմանը 
● առողջությունը պայմանավորող բաղադրիչների ճիշտ 



կիրառումը 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա  1. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին 

բուժօգնություն առարկայի նպատակը, խնդիրները, 

առանձնահատությունները և հետազոտության մեթոդները: 

Հիվանդություն (վնասվածք, թունավորում): Հիվանդի 

(վնասվածքով, թունավորված) հետազոտությունը և 

ախտորոշումը: Արյունահոսություն, 

առաջին  բուժօգնությունը 

Թեմա  2. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Ձեռնաթաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-

թիակ-անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ) 

Թեմա  3. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Սրունքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի 

վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Թեմա  4 . Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 

Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Որովայնի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Թեմա  5. Տարբերամարմնամասանույնատեսքի վնասվածք, 

առաջին բուժօգնությունը: 

Տարբերամարմնամասատարբերատեսքի վնասվածք, առաջին 

բուժօգնությունը: 

Թեմա  6. Արտակարգ իրավիճակներում առաջին 

բուժօգնություն առարկայի նպատակը, խնդիրները, 

առանձնահատությունները և հետազոտության մեթոդները: 

Հիվանդություն (վնասվածք, թունավորում): Անոթազարկի 

հաճախականության չափումը: Արյան ճնշման չափումը: 

Թեմա  7. Հիվանդի (վնասվածքով, թունավորված) 

հետազոտությունը և ախտորոշումը: Արյունահոսություն, 

առաջին բուժօգնությունը: Արյան տեղային արյունահորդում: 

Դեղանյութի զետեղումը դեղանոթից ներարկիչի մեջ: 

Դեղանյութի ենթամաշկային ներարկումը: Դեղանյութի 

ներմկանային ներարկումը: Դեղանյութի ներանոթային 

ներարկումը: 

Թեմա  8. Բազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Նախաբազուկի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Ձեռնաթաթի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Բազուկ-

թիակ-անրակային հոդապռկում (հոդապռկախտ): Բազուկի 

վերքակապումը: Նախաբազուկի վերքակապումը: 

Ձեռնաթաթի վերքակապումը: 

Թեմա  9. Ազդրի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Սրունքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ոտնաթաթի 

վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Ազդրի 

վերքակապումը: Սրունքի վերքակապումը: Ոտնաթաթի 

վերքակապումը: 

Թեմա  10. Գլխի վնասվածք, առաջին  բուժօգնությունը: 

Կրծքավանդակի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 



Որովայնի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Գլխի 

վերքակապումը: Կրծքավանդակի վերքակապում: Որովայնի 

վերքակապումը:  

Թեմա  11. Ողնաշարի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: 

Կոնքի վնասվածք, առաջին բուժօգնությունը: Թունավորում, 

առաջին բուժօգնությունը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում` 

1)   Առաջին  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 8-րդ Թեմա` 

20 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Գրավոր ստուգում  համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 
● Առարկայի իմացությունը 

-Իրավիճակի գնահատում  

2)   Երկրորդ  ընթացիկ ստուգումը (դասընթացի 12-րդ 

Թեմա` 20 միավոր ) 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Բանավոր հարցում  դասախոսի կողմից 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Առարկայի իմացությունը 

3.Մասնակցությունը դասընթացին միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Հաճախումների հաշվում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայությունը 

4․Մասնակցությունը և ակտիվությունը 

գործնական  աշխատանքներին միավոր․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Ներկայությունը 

5 Եզրափակիչ ստուգում 

6․ Գործնական և ստուգողական աշխատանք ընդհանուր 

գնահատականի 20   կամ 20 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Նեգրավվածության աստիճանի հաշվառում 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Տնային աշխատանքների կատարում 
● Մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 
● Մասնակցությունը ստուգողական աշխատանքներին 

7․ Ինքնուրույն աշխատանք ընդհանուր գնահատականի 10 



  կամ 10 միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Անհատական աշխատանքի ներկայացում 
● Խմբային աշխատանքի ներկայացում 
● Թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 
● Թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8․Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի   կամ 30 

միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
● Գնահատման մեթոդներ 
● Ռեֆերատ, Զեկույց, Թեստ, Գործարար խաղեր (ակտիվ 

մասնակցություն), Կլոր սեղան (ակտիվ մասնակցություն), 

Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծութ յուն, Նախագծերի 

մեթոդ, Հարցի նախապատրաստման մոդել, Ինքնուրույն 

աշխատանք համացանցում, Աշխատանքային տետրի 

վարում, Կուրսային աշխատանք, Հարցազրույց, 

Ստուգողական աշխատանք: 

 

Դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ 

ա/Լսարանային պարապմունքներ 

Մտագրոհ, Նախագծային մեթոդ, T-աձև աղյուսակ, M-աձև 

աղյուսակ, Պրիզմա, Խճանկար, Անկյուններ, Բանավեճ, 

Բառային քարտեզ, Իրադրությունների վերլուծության մեթոդ, 

զուգակցված դաս, հիմնահարցային դասախոսություն, 

դրույթային դասախոսություն, դասախոսություն-ամփոփում, 

ակնադիտական դասախոսություն, դասախոսություն-

երկխոսություն, դասախոսություն-զրույց, դասախոսություն-

քննարկում,  թեստերի և փոքր-թեստերի կատարում, 

դասախոսություն-ամփոփում, գործնական պարապմունքներ, 

ընդհանրական դասախոսություններ, հակիրճ 

դասախոսություն, պրակտիկում,  զուգակցված 

դաս,  անհատական աշխատանքով, ինտեգրատիվ դաս, 

գործնական (արտադրական) ուսուցման տիպային դաս, 

ակնադիտական դասախոսություն, նախօրոք պլանավորված 

սխալներով դասախոսություն, թրեյնինգ, թեմատիկ 

սեմինար, սեմինար-կոլոկվիում, անհատական աշխատանքով 

սեմինար, սեմինար-հարց-պատասխան, թեմատիկ սեմինար, 

սեմինար-հարց-պատասխան, խմբային աշխատանքով 

սեմինար, որոնողական սեմինար, ընտրովի խմբերում 

կազմակերպվող սեմինար, համակարգային սեմինար, 

լաբորատոր պարապմունք: 



 

բ/արտալսարանային պարապմունքներ 

ինտեգրատիվ դաս, սեմինար-բանավեճ, հիմնահարցային 

սեմինար, արտադրական գործնական 

պարապմունքներ,հիմնահարցային սեմինար, 

բազմատարբերակային հարցաթերթերի լրացում, 

թատերային ներկայացում, տվյալների բազայի ստեղծում, 

մասնագիտական գործունեության հետևում և իրական 

վերարտադրություն, դասախոսություն-խորհրդատվություն, 

խմբային աշխատանքով սեմինար, միջառարկայական 

սեմինար, ստեղծագործական սեմինարներ, 

միջառարկայական սեմինար, սեմինար-էքսկուրսիա, 

կողմնորոշիչ սեմինար: 

8․Բոնուսներ ընդհանուր գնահատականի   կամ 30 

միավոր ․ 
● Գնահատման մեթոդը` 
● Վերը նշված 6 տարբեր կետերից առաջացած 

արդյունքների հանրագումարը 
● Գնահատման չափանիշները` 
● Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների   վերջնական   գնահատման 

ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին                        10 միավոր    

Ինքնուրույն աշխատանք                        20 միավոր 

Գործնական աշխատանք                        20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում             20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում              20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում                         10 միավոր 

 

–––– Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը –––                      100  % 

Գնահատման սանդղակը 

Գնահատականը 

ըստ 5 բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ100 

միավորանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ 

կրեդիտային  հա

մակարգի 

"գերազանց" (5) 96-100 A+
 

"գերազանց" (5) 91-95 A 

"գերազանց" (5) 86-90 A-
 

"լավ"  (4) 81-58 B+
 

"լավ"  (4) 76-80 B 

"լավ"  (4) 71-75 B-
 

"բավարար" (3) 66-70 C+
 

"բավարար" (3) 61-65 C 

"բավարար" (3) 55-60 C-
 

"անբավարար" (2)1
 40- 54 D 



"անբավարար" (2)2
 մինչև 40 F 

"ստուգված" 55-100 S 

"չստուգված"1
 40-54 U 

"չստուգված"2
 մինչև 40 U 

   
 

    1)Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի 

մարմանը  
   2)Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը  

Գնահատման կառուցվածքը 

Գնահատումը կատարվում է բուհում ընդունված 100 

միավորանոց բազմագործոնային գնահատման 

կանոնակարգի համաձայն. 
● երկու ընթացիկ և մեկ եզրափակիչ  ստուգարք  
● 2-4  ինքնուրույն աշխատանք 
● 2-4 ստուգողական տեստային   աշխատանք 
● առաջին  ընթացիկ ստուգում (դասընթացի 9-րդ 

Թեմա` մինչև 20 միավոր ) 
● երկրորդ  ընթացիկ ստուգում  (դասընթացի 12-րդ 

Թեմա` մինչև 20 միավոր ) 
● առաջին և երկրորդ ընթացիկ ստուգումների 

արդյունքները միջինացվում են 
● մասնակցությունը դասընթացին (մինչև 20 միավոր) 
● մասնակցությունը և ակտիվությունը 

գործնական  աշխատանքներին (մինչև 20 միավոր) 
● եզրափակիչ քննություն  
● գործնական և ստուգողական աշխատանք մինչև 20 

միավոր ․ 
● դրական համարվում է 8-ից 20 միավորը 
● ինքնուրույն աշխատանք մինչև 20 միավոր ․  

ուսանողի հմտությունները և կարողությունները (մինչև 30 

միավոր ․ 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. В.И.Покровский. Популярная медицинская 

энциклопедия. 1989 

2. А. Воробьева. Учебное пособие для подготовки 

медицинский сестер. 2001 

3. Ա. Ն. Մուրատով . Վիրաբուժություն և հիվանդների 

խնամքը ,               1989 

4. Գ. Ստամբոլցյան , " Ներքին հիվանդություններ ",  2000 

5. Ս. Մինասյան , Առողջագիտություն , 2008 

6. Օ. Ջուհարյան , Կենսագործունեության 

անվտանգություն , 2005 

7. А. Воробьева. Справочник практического врача. 2000 

8. Վ. Ս. Մադոյան, Լ. Վ. Եդոյան, Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության հիմունքներ և առողջության 



պահպանում ու արտակարգ իրավիճակներում առաջին 

բուժօգնություն առարկաների գործնական 

պարապմունքների վերաբերյալ, 2018 

Լրացուցիչ- 

1. Կարմիր խաչ, Առաջին օգնության հիմունքներ, 1999 

2. Վ. Մադոյան , "Մեթոդական ցուցումներ 

բժշկագիտության  հիմունքներ առարկայից " , 2000 

3. Е.А.Федина. Справочник провизора – консультанта. 2005 

4. Է. Ս.Գաբրիելյան , Ֆարմակոլոգիա, 1998 

5. Վ. Ա. Աբովյան, Առաջին օգնություն / հանրամատչելի 

ձեռնար/, 2012 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-148 -ԿՆՀ մորֆոլոգիա և ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի 

/ կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 20 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 130 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «ԿՆՀ մորֆոլոգիա եվ ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա» դասընթացի 

նպատակն է ուսանողներին  զինել գիտելիքներով 

կենտրոնական նյարդային համակարգի կառուցվածքի և նրա 

ֆունկացիաների, առավելապես բարձրագույն՝ հոգեկան  

գործունեության նյարդաֆիզիոլոգիական  մեխանիզմների 

մասին, ծանոթացնել ժամանակակից բարձրագույն 

նյարդային գործունեության  ֆիզիոլոգիայի նվաճումներին և 

խնդիրներին, ընդհանուր պատկերացում տալ ուղեղի 

բարձրագույն ֆունկցիաների ախտաբանության և նրա 

կանխարգելման  մեթոդների մասին: Դասընթացի նպատակն 

է նաև նպաստել հոգեբան-մասնագետի կայացմանը՝ 

հոգեկան գործընթացների նյութական հենքը և  

ուսումնասիրման  օբյեկտիվ  մեթոդները յուրացնելով: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է 

կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● նյարդային համակարգի կառուցվածքը և 

գործառույթները 

● կենտրոնական նյարդային համակարգի 

(ԿՆՀ)կառուցվածքը 

● մարդու վարքագծի  ֆիզիոլոգիական հիմքերը, 



● վարքագիծն ապահովող ուղեղային կառույցների 

գործունեության մեխանիզմները, 

● դրդապատճառների և հույզերի  դերը  վարքագծի 

կազմակերպման մեջ,  

● վարքագծի օրական ռիթմերի նշանակությունը  և 

նրանց  նյարդակենսաբանությունը, 

● հիշողության, ուշադրության 

նյարդակենսաբանությունը, 

●  մարդու  ԲՆԳ-ի մեխանիզմները և 

առանձնահատկությունները, 

● բարձրագույն նյարդային գործունեության 

ախտաբանությունը: 

Հմտություն 

● որոշ չափով մարդկանց առողջական վիճակը 

գնահատելու, հոգեկան ֆունկցիաների որոշ 

ախտաբանական վիճակները հասկանալու  ունակությանը, 

● բարձրագույն նյարդային գործունեության 

վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին, 

● փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին: 

Կարողունակություն 

● յուրացնելով մարդու ԲՆԳ-ի մեխանիզմների 

վերաբերյալ տեսական նյութը, նպաստել  մարդկանց  

հոգեկան առողջության  ամրապնդմանն ու պահպանմանը,  

●  ԿՆՀ կառուցվածքից և ԲՆԳ-ից հանձնարարված 

թեմայի վերաբերյալ կատարել համապատասխան 

գրականության մշակում,  կազմել ռեֆերատ, որոշ հարցերի 

վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

● օգտագործել վարքագծի նյարդաֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմների իմացությունը մասնագիտական 

գործունեությունը ճիշտ գիտական հիմքերով  և 

արդյունավետ կազմակերպելու համար: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.  ԿՆՀ մորֆոլոգիայի  եվ ԲՆԳ ֆիզիոլոգիայի  

ուսումնասիրման առարկան, խնդիրները, մեթոդները:  

Թեմա 2. Նյարդային համակարգի ընդհանուր անատոմիա: 

Նյարդային համակարգի կառուցվածքային  ընդհանուր 

բնութագիրը, նրա դերը օրգանիզմի կենսագործունեության 

մեջ: 

Թեմա 3. Ռեֆլեքսը որպես նյարդային համակարգի 

գործունեության հիմնական ձև: Ռեֆլեքսային աղեղ: 

Նյարդային համակարգի կենտրոնական և ծայրամասային 

բաժիններ, սոմատիկ և վեգետատիվ նյարդային համակարգ: 

Թեմա 4. Ողնուղեղի տեղադրությունը, ձևը, կառուցվածքը: 

Ողնուղեղի գորշ նյութի կառուցվածքը: Ողնուղեղի սպիտակ 

նյութը: Ողնուղեղի ռեֆլեքսային և հաղորդչական 

ֆունկցիան: Գլխուղեղի ըհդհանուր նկարագիրը: Սաղմնային 



և տարիքային առանձնահատկությունները:  

Թեմա 5. Երկարավուն ուղեղ, ընդնանուր մորֆոլոգիան: 

Սպիտակ և գորշ նյութը: 

Վարոլյան կամուրջ, ընդհանուր մորֆոլոգիան, սպիտակ և 

գորշ նյութի տեղադրությունը:Ուղեղաբնի ցանցանման 

գոյացություն, նրա կառուցվածքային  կազմավորումը:  

 Ուղեղիկի ընդհանուր մորֆոլոգիան, ուղեղիկի 

կորիզները:Միջին ուղեղ,  ընդհանուր մորֆոլոգիան, հիմքի և 

տանիքի կառույցներըֈ 

Թեմա 6. Միջանկյալ ուղեղ,  ընդհանուր մորֆոլոգիան: 

Տեսաթմբի և ենթատեսաթմբի նեյրոնային կազմավորումը: 

Հիմային հանգույցների կառուցվածքը, նշանակությունը: Մեծ 

կիսագնդերի կեղևի ընդհանուր մորֆոլոգիան, նրանց բլթերը, 

ակոսները, գալարները: ՈՒղեղի լիմբիական համակարգըի 

կառուցվածքը և գործառական նշանակությունը:  

Թեմա 7. Պայմանառեֆլեքսային գործունեության 

օրինաչափությունները: Պայմանական ռեֆլեքսների 

ընդհանուր հատկանիշները, նրանց դասակարգումը: 

Ժամանակավոր կապերի մշակման կառուցվածքային 

հիմքերը: Պայմանական ռեֆլեքսների առաջացման 

մեխանիզմները: Կողմնորոշման ռեֆլեքս, նրա դերը ԲՆԳ 

գործընթացներում: 

Թեմա 8. Պայմանական ռեֆլեքսների արգելակումը: Ոչ 

պայմանական արգելակում: Պայմանական 

արգելակում:Արգելակաման տարբեր տիպերի 

փոխազդեցությունը: Պայմանական արգելակման 

ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: 

Թեմա 9. Վարքագծային ակտի կառուցվածքը: Պ. Կ. Անոխինի 

ուսմունքը գործառական համակարգերի մասին: 

Թեմա10. Կենսաբանական դրդապատճառներ 

(մոտիվացիաներԴրդապատճառների նյարդաֆիզիոլոգիան, 

նյարդաքիմիան:  

Թեմա 11.  Հույզեր: Հույզերի դասակարգումը, կառուցվածքը: 

Հույզերի ֆիզիոլոգիական տեսությունները: Հույզերի 

ֆունկցիաները: Գլխուղեղի հուզածին կառույցները: Հույզերի 

նյարդաքիմիան,ֆիզիո 

լոգիական մեխանիզմները: 

Թեմա 12. Հիշողության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: 

Կարճատև հիշողության մեխանիզմները: Տարբեր ուղեղային 

կառույցների դերը երկարատև հիշողության 

մեխանիզմներում: Հիշողության խանգարումներ: 

Թեմա 13. Գլխուղեղի գործառական վիճակները: Քունը որպես 

ձեռք բերված վարքագիծ: Քնի նյարդաֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմները: Քնի ֆիզիոլոգիական նշանակությունը: 

Երազատեսության մասին ժամանակակից 

պատկերացումները: Հիպնոս: 

Թեմա 14. Մարդու բարձրագույն նյարդային գործունեության 



առանձնահատկությունները: Հոգեկանի ֆիզիոլոգիական 

հիմքերը: Մեծ կիսագնդերի գործառական 

անզուգաչափություն: Ուղեղի ճակատային բլթերի դերը 

ծրագրավորման, որոշման ընդունման մեխանիզմներում: 

Մտածողություն, խոսք:   

Թեմա 15. Բարձրագույն նյարդային գործունեության 

ախտահարումները: Կենդանիների փորձնական նևրոզները 

որպես մարդու նևրոզային վիճակների մոդել: Նևրոզների 

պատճառները, դրսևորումները: 

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 

6.1.Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում` 

 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 

միավոր ) 

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում դասախոսի և 

ուսանողների կողմից 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

⮚ Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

⮚ Առարկայի իմացությունը 

⮚ Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ 

շաբաթ` 20 միավոր ) 

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

⮚ Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

✔ Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

✔ Առարկայի իմացությունը 

✔ Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

⮚ Հաճախումների հաշվում 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

⮚ Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին ` 20 միավոր 

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

✔ Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

⮚ Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն  

6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը կամ 10 միավոր  



⮚ Գնահատման մեթոդը` 

⮚ Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

⮚ անհատական աշխատանքի ներկայացում 

⮚ խմբային աշխատանքի ներկայացում 

⮚ թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

⮚ թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 

միավոր  

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

⮚ Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման 

ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին  10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք  20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան 20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում  20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում  20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում  10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Գևորգյան Ա.Ժ., Կիրակոսյան Մ.Պ․, Մարդու 

անատոմիա, Երևան, ՔոփիՓրինտ,288էջ+160էջ նկ․2017 

2. Բորզյակ Է. Ի., Դոբրովոլսկայա Ե. Ա., Ռևազով Վ. Ս., 

Սապին Մ. Ռ.,Մարդու անատոմիա, Երևան, «Լույս», 

334էջ,1992 

3. Լիսենկով Ն. Կ., Բուշկովիչ Վ. Ի., Պրիվես Մ. Գ., Մարդու 

նորմալ անատոմիայի դասագիրք, Երևան, «Լույս», 598էջ 

1986 

4. Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ, Դ. Ն. 

Խուդավերդյանի, 

5. Վ. Բ. ֆանարջյանի խմբագր., Երևան, «Ռուբին» 

հրատարակ․,720էջ1998 

6. Նորմալ ֆիզիոլոգիա, Դ. Ն. Խուդավերդյանի խմբագր․, 

Եր.ֈ ԵՊԲՀ,  726 էջֈ 2020 

7. Մինասյան Ս. Մ., Ադամյան Ծ. Ի., Սարգսյան Ն. Ծ., 

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա, Երևանի 

համալսարանի հրատարակչություն, Երևան, 2007 

8. Խանբաբյան Մ. Վ.,Նյարդային համակարգի և 

բարձրագույն նյարդային գործունեության ֆիզիոլոգիայի 

հիմունքները., Երևան, էգեա, -187էջ, 2008 



9. Синельников Р. Д., Синельников Я. Р. Атлас анатомии 

человека, в 4-х томах, М., Медицина. 1996 

10. В.В. Шульговский. Нейрофизиология : учебник / В.В. 

Шульговский. — Москва : КНОРУС, 272 с. 2017 

11. Шульговский В. В. Физиология высшей нервной 

деятельности с основами нейробиологии.- М.:Издательский 

центр ,,Академия‘‘, -464с. 2003 

12. Батуев А. С. Высшая  нервная деятельность.Санкт-

Петербург- Лань-.-408с. 2002 

13. Основы психофизиологии: -Отв. ред. Ю.И. 

Александров.-М.:ИНФРА-М, -432с. 1998 

14. Воронин А. Г. - Физиология высшей нервной 

деятельности. М.:-Высшая школа, 312с. 1979 

15. Коган А. Б. Основы физиологии высшей нервной 

деятельности. –М.: Высшая школа, 368с. 1988 

Լրացուցիչ- 

1. Котляр Б. И. Нейробиологические основы обучения.- 

М.,  Наука.-238с 1989 

2. Физиология человека. Под ред. Косицкого П. И. М., 

Медицина.  

3. Физиология человека. Под ред. Р. Шмидта, Г. Тевса,  в 

3-х томах.-  М., Мир1995 

4. Начала физиологии. Под ред. академика А. Д. 

Ноздрачева. Санкт-Петербург. 2005 

5. Физиология человека. Учебник в 2-х т. Под ред. 

Покровского В. М., Коротько Г. Ф.-М., Медицина. 2002 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-001-Մասնագիտության ներածություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. Ձևավորել ընդհանուր պատկերացումներ 

հոգեբանության՝ որպես մասնագիտական գործունեության 

առանձնահատկությունների մասին 

2. Նկարարել հոգեբանի մասնագիտական 

գործունեության նորմերը և պահանջները 

3. Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական 



ինքնագիտակցությունը և նպաստել նրանց մասնագիտական 

ադապտացիային 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Հոգեբանական գործունեության տարբեր ոլորտները, 

հոգեբանական օգնության տեսակները, մեթոդները 

● Հոգեբանական գործունեությանը ներկայացվող 

բարոյագիտական պահանջների բովանդակությունը 

Հմտություն 

● Բազմակողմանի աշխարհընկալում 

Կարողունակություն 

● Հոգեբանիմասնագիտականգործունեությանբովանդակ

ությանվերաբերյալտեղեկություններիվերլուծություն , 

ընդհանրացում 

● մարդասիրականարժեհամակարգ, 

արդյունավետհաղորդակցմանկարողություններ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1.Հոգեբանի մասնագիտական գործունեությունը: 

Հոգեբանության տեղը ժամանակակից 

մասնագիտությունների համակարգում: Հոգեբանի 

պարտականությունները և իրավունքները: Հոգեբանական 

գործունեության բարոյական սկզբունքները և էթիկական 

նորմերը:  

Թեմա2. Հոգեբանի մասնագիտական գործունեության 

տեսակները: 

Հոգեախտորոշիչ աշխատանք: Հոգեկարգելիչ աշխատանք: 

Հոգեբանական խորհրդատվություն: Հոգեբանական շտկում և 

հոգեթերապիա: 

Թեմա3. Հոգեբանի մասնագիտական գործունեության 

բնագավառները: 

Հոգեբանական ծառայությունը կրթության բնագավառում: 

Հոգեբանի աշխատանքը բժշկության ոլորտում: Աշխատանքի 

հոգեբանություն: Կազմակերպչական հոգեբանություն: 

Հոգեբանի աշխատանքը իրավաբանության մեջ: 

Հոգեբանությունը սոցիալական ծառայությունների 

համակարգում: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Բանավոր և գրավոր հաշվետվություն 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Бархаев Б.П. Введение в  профессию психолога: Курс 

лекций. - М.: МГЭИ, 1999.  

2. Бачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение 

в профессию «психолог»: Учебное пособие. М.: МПСИ; 

Воронеж: МОДЭК, 2002.  

3. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию.:М, 

2006  

4. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. 



М.: Смысл, 2000.  

5. Климов Е.А. Психология профессионального 

самоопределения. - Ростов-на-Дону, 2000.  

Լրացուցիչ 
1. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в 

психофизиологию. – М.: МПСИ Флинта, 2001.  

2. Психология внимания / Под ред. Ю.Б. Дормашева, В.Я. 

Романова. – М.: МГУ, 1993. 

3. Фаликман М.В. Общая психология. Внимание / Под 

ред. Б.С.Братуся. М.: Академия, 2006.  

4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989.  

5. 5 .Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. 

Баумана. Спб. :Питер, 2002.  

6. 6.Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 

2000.  

7. 7.Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – М., 1996.  

8. Лурия А.Р. Ощущения и восприятия. – М: 1975. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Պ/բ- 061-Տրամաբանություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 8 Դասախոսություն 4 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 4 

Ինքնուրույն 52 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակը մտածողության օրենքների և 

օրինաչափությունների, մտքի քերականության կանոնների 

յուրացումն է, որի արդյունքը նոր գիտելիքների ստանալն ու 

յուրացնելն է  ոչ միայն մտածողության, այլև իրականության 

մասին ընդհանրապես:  

Դասընթացի  նպատակն է ցույց տալ, թե ինչպես շաղկապել 

մտքերը, որպեսզի ճշմարիտ նախադրյալներից ստանանք 

ճշմարիտ եզրակացություն: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Հասկացության էությունը: Հասկացությունների 

տեսակները, նրանց հարաբերությունը: 

● Դատողության էությունը, տեսակետները, 



իմացաբանական և հաղորդակցային յուրահատկությունները 

● Միջնորդավորված մտահանգում: Պայմանական և 

բաժանարար մտահանգումներ: Սիլլոգիզմը որպես 

մտահանգման յուրահատուկ ձև: Մտահանգման դերը 

ուսուցման գործընթացում: Անմիջական մտահանգումներ: 

Փոխակերպում և շրջում 

● Տրամաբանության հիմնական օրենքները: Օրենք-

օրինաչափություն-մտածողություն 

Հմտություն 

Տրամաբանության օրենքների, կատեգորիալ ապարատի և 

մեթոդների կիրառման շնորհիվ հանգել նյութականի 

իդեալականացման, օբյեկտիվը սուբյեկտիվացնելու և 

սուբյեկտիվն էլ օբյեկտիվացնելու հիմնական սկզբունքներին  

Կարողունակություն 

● վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

● կազմակերպելու և պլանավորելու ունակություն, 

● տեղեկատվությունը  կառավարելու  ունակություն   

● գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

● առկա փաստերը վերլուծելու, նոր գաղափարներ առաջ 

քաշելու ունակություն 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը  

Թեմա 2. Հասկացության էությունը  

Թեմա 3. Դատողության էությունը 

Թեմա 4. Մտահանգում 

Թեմա 5. Ապացուցում և հերքում  

Թեմա 6. Տրամաբանության հիմնական օրենքները 

Թեմա 7. Տրամաբանության մեթոդաբանական 

նշանակությունը 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատումն իրականացվում է բազմագործոնային 

համակարգով՝ 100 բալանոց սանդղակով, հետևյալ 

բաղադրիչների ներառմամբ. 

✔ ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճան,  

✔ ինքնուրույն աշխատանքի կատարում,  

✔ գործնական և լաբորատոր պարապմունքներին 

ուսանողի մասնակցություն, 

✔ ընթացիկ ստուգում 

 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Բրուտյան Գ.Ա., Ձևական տրամաբանության 

դասընթաց, Եր., 1967: 

2. Բրուտյան Գ.Ա., Տրամաբանության դասընթաց, Եր., 

1976: 

3. Հարությունյան Էդ. Շ., Դեդուկտիվ տրամաբանության 



տեսության հարցեր, Եր., 1972: 

Լրացուցիչ 

1. Кондаков Н.И. Логический словарь - справочник. М., 

1975 

2. Бочаров В. А., Маркин В. И. Введение в логику. М.,2010 

3. Гетманова А. Д. Учебник по логике. М., 1995. 

4. Канеман Д. Думай медленно... решай быстро. М., 2013. 

5. Кондаков Н. И. Введение в логику. М., 1967 

6. Ивлев Ю. В. Учебник логики: Учебник. М.,2003.   

7. Бочаров В. А., Маркин В. И. Основы логики: Учебник. 

М., 2001 

8. Горский Д. П. Логика: Учебное пособие для 

педагогических училищ.   Изд. 3-е., М., 1961.  
9. Челпанов Г. И. Учебник логики.  М., 1994. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-002 -Հոգեբանության ներածություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 134 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը ուսանողի մոտ ձևավորել տեսամեթոդական հիմք, 

հետագայում դասավանդվող մասնագիտական առարկաների 

յուրացման համար 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● «Հոգեբանության ներածությունե առարկայի 

հիմնական հասկացությունները,  

● հոգեբանության  գիտական սկզբունքները,   

● հոգեբանության համակարգային բաղադիրչները: 

Հմտություն 

● հոգեբանական գիտական ինֆորմացիայի 

ձեռքբերման, համակարգման և հիմնավորման 

հմտություններին: 

● հոգեբանական տարբեր դպրոցների 

տեսամեթոդաբանությանը 

http://zinref.ru/000_uchebniki/02800_logika/001_uchebnik_logiki_getmanova_2000/000.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB
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Կարողունակություն 

● հիմնավորել  առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և 

առանձին մասերի միջև կապերը 

● համակարգել գիտական ինֆորմացիան  

●  ներկայացնել իր գիտելիքները և հիմնավորել 

պատճառահետևանքային կապերը 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հասկացություն հոգեկանի մասինֈ Հոգեբանության 

առարկան և օբյեկտը 

Հոգեկանի ծագումն ու զարգացումը, հոգեկանի 

գործառույթները, հոգեկան գործունեության 

օրինաչափությունները, հոգեկանի մակարդակներըֈ Հոգեկան 

պրոցեսներ, որակներ, վիճակներ, հատկություններֈ 

Հոգեբանության տեղը համագիտական  համակարգումֈ 

Թեմա 2.  Հոգեբանության զարգաման պատմությունը  

Հոգեբանության օբյեկտի և  առարկայի փոփոխությունը 

զարգացման պատմության համատեքստումֈ Գիտական 

հոգեբանության կայացման ուղին՝ Վ. Վունդտ, Վ. Ջեյմս, Վ. 

Բեխտերև, Սեչենով, Անանևֈ Հոգեբանության առարկան 

արտասահմանյան դպրոցների, ուղղությունների 

տեսանկյունիցֈ Հոգեբանության ժամանակակից վիճակըֈ 

Թեմա  3. Ժամանակակից հոգեբանության կառուցվածքը, 

խնդիրները 

Ժամանակակից հոգեբանության գիտաճյուղերըֈ Տեսական և 

կիրառական հոգեբանության համահարաբերությունը, 

կիրառական հոգեբանության հոգեբանական աջակցման 

մակարդակներըֈ Ժամանակակից հոգեբանության 

խնդիրներըֈ Ընդհանուր հասկացություն հոգեբանական 

մշակույթի և կոմպետենտության վերաբերյալֈ 

Թեմա  4. Հոգեբանության մեթոդները և դրանց 

դասակարգումը 

Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ մեթոդներ: Մեթոդների 

դասակարգումը ըստ Դ.Բ. Անանևի, Ս.Լ. Ռուբինշտեյնի, 

Ռ.Ս.ՆԵմովի, Վ.Ն. Դրուժինինի: 

Թեմա 5 Հոգեբանության հիմնական տեսությունները 

Հոգեվերլուծություն, բիհեյվորիզմ, գեշտալտ 

հոգեբանություն, կոգնիտիվ հոգեբանություն, 

հումանիստական հոգեբանությունֈ 

Թեմա  6. Հոգեկանի ուղեղային հիմքերը 

 Հոգեկանի և ուղեղի համահարաբերությունըֈ Հոգեկան 

գործընթացների ֆիզիոլոգիական հիմքերըֈ Հասկացություն 

առաջատար կիսագնդերի մասին և դրանց դերը հոգեկան 

գործունեության պրոցեսումֈ 

Թեմա 7. Հոգեկան գործունեության մակարդակները 

Գիտակցություն, ենթագիտակցություն, անգիտակացականֈ 

Գիտակցության կառուցվածքը, գործառույթները, 

բնութագրիչներըֈ Անգիտակցականի կառուցվածքը և 



բովանդակությունըֈ 

Թեմա  8. Անձնավորությունֈ Անձի հոգեբանական 

բնութագիրը 

Անձ հասկացությունը հոգեբանության մեջ, անձի 

կառուցվածքըֈ Անձի ակտիվությունը և պահանջմունքներըֈ 

Անձի ձևավորումը. 

Թեմա  9. Գործունեություն 

Գործունեության սահմանումը, կառուցվածքըֈ 

Գործունեության հիմնական տեսակների բնութագիրը 

Թեմա 10. Միջանձնային հարաբերությունների 

հոգեբանությունֈ Խումբ, խմբային գործունեությունֈ Խմբերի 

տեսակներ, կոլեկտիվ 

Թեմա  11. Հոգեկան գործընթացներ  

Պերցեպտիվ պրոցեսներ, կոգնիտիվ պրոցեսներ, 

հուզակամային գործընթացներ 

Թեմա  12. Անձի հոգեբանական առանձնահատկություններ 

Խառնվածք, բնավորություն, ուղղվածություն, 

ընդունակություններ 

Թեմա  13. Հուզակամային գործընթացներ 

 Զգացմունք, հույզ, կամքֈ Ընդհանուր բնութագիր, 

տիպաբանությունֈ 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     - հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

     - ներկայություն 

     2. Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     - մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -  բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3. Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     - ռեֆերատների կատարում 

     - դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     - արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

- Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 



հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-003 -Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 22 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 14 

Ինքնուրույն 158 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ ձևավորել ուշադրության և պերցեպտիվ 

պրոցեսների վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքների 

համակարգ,  

Պատկերացում ձևավորե լուշադրության և պերցեպտիվ 

պրոցեսների զարգացման օրինաչափությունների մասին 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● ուշադրության, զգայության, ըմբռնման  սահմանումը,  

● ուշադրության, զգայության, ըմբռնման   



ֆիզիոլոգիական հիմքերը,  

● ուշադրության, զգայության, ըմբռնման   

տեսությունները 

● ուշադրության, զգայության, ըմբռնման  

օրինաչափությունները 

ուշադրության, զգայության, ըմբռնման  հետազոտման 

տարբեր մոտեցումները 

ուշադրության, զգայության, ըմբռնման  խանգարումները 

Հմտություն 

● առարկայի վերաբերյալ գիտական 

աշխատությունների վերլուծության հմտություններին 

● ռեֆերատների կազմման հմտություններին 

● քննարկվող հարցերի վերաբերյալ զեկուցումներ 

անելու  կարողություններին 

 

Կարողունակություն 

● տալ ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների 

առանձնահատկությունների բնութագիրը 

● առանձնացնել ուշադրության և պերցեպտիվ 

պրոցեսների դրսևորումները նորմայում և պաթոլոգիայում 

● կիրառել ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների 

հետազոտման մեթոդները, 

● քննարկվող  գիտական հարցերի վերաբերյալ 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.Պերցեպտիվ պրոցեսների ընդհանուր բնութագիրը: 

Անձի ճանաչողական ոլորտի ընդհանուր բնութագիրը, դերը 

հոգեկան գործունեության մեջ: Սենսորային, պերցեպտիվ, 

սելեկտիվ պրոցեսներ: 

Թեմա 2. Ուշադրություն: Ուշադրության ընդհանուր 

բնութագիրը: Ուշադրության ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմները: Ուշադրության տեսակները: Ուշադրության 

հիմնական առանձնահատկությունները: Ուշադրության 

տեսությունները: Ուշադրության զարգացումը օնթոգենեզում: 

Թեմա 3. Զգայություններ: Զգայությունների ընդհանուր 

բնութագիրը: Զգայությունների ֆիզիոլոգիական 

մեխանիզմները: Զգայությունների տեսակները: 

Զգայությունների հիմնական առանձնահատկությունները: 

Զգայություններիտեսությունները: Զգայությունների 

զարգացումը օնթոգենեզում: 

Թեմա 4. Ըմբռնում: Ըմբռնման սահմանումները, 

ֆիզիոլոգիական հիմքերը: Ըմբռնման 

առանձնահատկությունները, տեսակները: Սոցիալական 

ընկալումներ: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Բանավոր և գրավոր հաշվետվություն 

 

Գրականություն Պարտադիր- 



1. ՆալչաջյանԱ.Ա., Հոգեբանությանհիմունքներ, 

Երևան, 1997: 

2. ԸնդհանուրհոգեբանությունԱ.Վ. 

Պետրովսկուխմբագրությամբ, Երևան, 1997: 

3. Маклаков А.Г. Общаяпсихология – СПб 2004 

4. Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. 

Экспериментальное формирование внимания. – М.: 

МГУ, 1974. 

5. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология 

внимания. М., 2002.  

Լրացուցիչ- 

1. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в 

психофизиологию. – М.: МПСИ Флинта, 2001.  

2. Психология внимания / Под ред. Ю.Б. Дормашева, 

В.Я. Романова. – М.: МГУ, 1993. 

3. Фаликман М.В. Общая психология. Внимание / Под 

ред. Б.С.Братуся. М.: Академия, 2006.  
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 

1989.  

5. 5 .Клиническая психология / Под ред. М. Перре, У. 

Баумана. Спб. :Питер, 2002.  

6. 6.Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М., 

2000.  

7. 7.Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – М., 1996.  

8. Лурия А.Р. Ощущения и восприятия. – М: 1975. 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-004 -Հոգեկան գործընթացների պրակտիկում 1 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 6 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 6 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ներկայացնել հոգեկան գործընթացների փորձարարական 

հետազոտման մեթոդները և մեթոդիկաները 

Ձևավորել ուշադրության  և պերցեպտիվ գործընթացների 

փորձարարական հետազոտման կարողություններ 

մասին 



Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Հոգեկան պերցեպտիվ գործընթացների հետազոտման 

մեթոդաբանությունը 

● Հոգեկան պերցեպտիվ գործընթացների 

փորձարարական հետազոտման մեթոդներն ու 

մեթոդիկաները 

● Հոգեբանական հետազոտությունների անցկացման 

բարոյագիտական պահանջները 

 

Հմտություն 

● հոգեբանական բնութագրերի կազմման 

սկզբունքներին 

● հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքների 

վերլուծության, մեկնաբանման, ամփոփումների 

ձևակերպման հմտություններին 

● հոգեբանական հետազոտության տեսական, 

մեթոդական, տեխնիկական կողմերին 

●  

Կարողունակություն 

● Փորձարարական հետազոտության կազմակերպման և 

պլանավորման կարողություններ, արդյունքների մշակման և 

վերլուծության, ամփոփումների ձևակերպման 

կարողություններ,  

● Հոգեբանական հետազոտության հիմնական էմպիրիկ 

մեթոդների կիրառման կարողություններ,  

● Էմպիրիկ հետազոտության մեթոդական վերլուծության 

կարողություններ, 

● Հիմնական մեթոդիկաների և տվյալների հավաքելու 

տեխնիկայի օգտագործման կարողություններ,որոնք 

պահանջվում են հետազոտական և գործնական 

աշխատանքում: 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1. Ներածություն Հոգեկան գործընթացների 

պրակտիկումի առարկան, խնդիրները, կապը այլ 

հոգեբանական գիտաճյուղերի հետ: Պրակտիկումը որպես 

հոգեբանի ընդհանուր մասնագիտական պատրաստման 

կարևոր բաղադրիչ:  

Թեմա2. Զգայությունների հետազոտումը հոգեֆիզիկական 

մեթոդներով: Տեսողական զգայության բացարձակ շեմի 

որոշումը: Ծանրության զգայության տարբերակման շեմի 

հետազոտումը: Լսողական զգայության բացարձակ շեմերի 

որոշումը: Կինեսթետիկական զգայության հետազոտումը: 

Թեմա3. Ըմբռնումների հետազոտման մեթոդիկաները: 

Ժամանակի ըմբռնման հետազոտություն: Ըմբռնման ծավալի 



հետազոտություն: Դիտողականության հետազոտություն: 

Առաջատար սենսորային համակարգի որոշման մեթոդիկա: 

Ըմբռնումների անհատական առանձնահատկությունների 

հետազոտման մեթոդիկա:  

Թեմա4. Ուշադրության հետազոտման մեթոդիկաներ: 

Ուշադրության կենտրոնացվածության և կայունության 

դինամիկայի հետազոտություն: Ուշադրության 

տատանումների հետազոտում: Ուշադրության 

բաշխվածության հետազոտություն: Ուշադրության ծավալի 

հետազոտություն: Կամածին ուշադրության 

առանձնահատկությունների հետազոտում: 

Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 

միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Կ. Վ. Ոսկանյան §Հոգեբանության լաբորատոր 

աշխատանքներ¦, Ե. 2001: 

2. Դ. Հայրապետյան§Իմացականգործընթացների 

պրակտիկում¦,Ե.2009 

3. Մ.Մազմանյան §Հոգեբանության լաբորատոր 

աշխատանքներ (Պերցեպտիվ գործընթացներ)¦, Վ., 2017 



4. Վ. Միրզոյան §Հոգեբանական հետազոտությունների 

մեթոդաբանություն և մեթոդներ¦,Վ., 2015 

 

Լրացուցիչ 

1. Психологические исследования. Практикум по общей 

психологии для студентов педагогических вузов // Т.И. 

Пашукова , А.И. Допира, Г.В. Дьяконов. Учеб. пособие . М, 

1996.  

2. Немов Р.С. Психология. Кн.3. М., Владос. 1999г. 

3. Психологическая диагностика. Учебное пособие. Под 

ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. М., Изд-во УРАО. 2000г. 

4.  Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 

Санкт-Петербург. Питер. 2001г. 

5. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Учебник для вузов. 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-006 - Մարդաբանություն և համեմատական 

հոգեբանություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը ● 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 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք  
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 

Հմտություն 

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 

Կարողունակություն 

Պատրաստել բանավոր զեկուցում և ակնարկ (էսսե ), 

գիտական քննարկումներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1- Մարդբանության ծագումը, զարգացումը 

Թեմա 2- Մարդաբանության առարկան, օբյեկտը, խնդիրները 

Թեմա 3- Անթրոպոգենեզ 

Թեմա 4- Մարդաբանության մեթոդները 

Թեմա 5- Համեմատական հոգեբանության առարկան, 

օբյեկտը, խնդիրները 

Թեմա 6- Համեմատական հոգեբանության մեթոդները 

Թեմա 7- Հոգեկանի տարրակասն սենսորային մակարդակը 

Թեմա 8- Հոգեկանի պերցեպտիվ մակարդակը 

Թեմա 9- Մտածողության ձևերը կենդանիների մոտ 

Թեմա 10- Հոգեկանի գիտակցական մակարդակը 

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

Գնահատման մեթոդ՝ ստուգարք, ինքնուրույն աշխատանք 

Գնահատման չափանիշները՝   նյութի 

ինքնուրույն վերլուծություն,պատասխանների 



ամբողջականություն: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  

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 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-005 -Հոգեկան գործընթացների պրակտիկում 2 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

2 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

1-ին տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 6 Դասախոսություն  

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 6 

Գործնական աշխատանք  

Ինքնուրույն 54 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ներկայացնել հոգեկան գործընթացների փորձարարական 

հետազոտման մեթոդները և մեթոդիկաները 

Ձևավորել կոգնիտիվ գործընթացների փորձարարական 

հետազոտման կարողություններ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Հոգեկան կոգնիտիվ գործընթացների հետազոտման 

մեթոդաբանությունը 

● Հոգեկան կոգնիտիվ գործընթացների փորձարարական 

հետազոտման մեթոդներն ու մեթոդիկաները 

● Հոգեբանական հետազոտությունների անցկացման 

բարոյագիտական պահանջները 

 

Հմտություն 

● հոգեբանական բնութագրերի կազմման սկզբունքներին 

● հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքների 

վերլուծության, մեկնաբանման, ամփոփումների ձևակերպման 

հմտություններին 

● հոգեբանական հետազոտության տեսական, 

մեթոդական, տեխնիկական կողմերին 



 

Կարողունակություն 

● Փորձարարական հետազոտության կազմակերպման և 

պլանավորման կարողություններ, արդյունքների մշակման և 

վերլուծության, ամփոփումների ձևակերպման 

կարողություններ,  

● Հոգեբանական հետազոտության հիմնական էմպիրիկ 

մեթոդների կիրառման կարողություններ,  

● Էմպիրիկ հետազոտության մեթոդական վերլուծության 

կարողություններ, 

● Հիմնական մեթոդիկաների և տվյալների հավաքելու 

տեխնիկայի օգտագործման կարողություններ,որոնք 

պահանջվում են հետազոտական և գործնական 

աշխատանքում: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հիշողության      հետազոտման մեթոդիկաներ :   

Հիշողության սահմանումը, տեսակները, պրոցեսները, դերը 

մարդու կենսագործունեության մեջ: Պիկտոգրամայի մեթոդը 

հիշողության ուսումնասիրության մեջ: Կարճատև հիշողության 

ծավալի հետազոտություն: Անմիջական և միջնորդավորված 

հիշողության հետազոտություն: Հիշողության գերակշռող 

տեսակի ուսումնասիրություն: Հետազոտությունների  

նպատակը, ընթացքը, արդյունքների վերլուծություն և 

մեկնաբանում:                                                                                                                                                                                          

Թեմա2. Մտածողության  էքսպերիմենտալ հոտազոտման 

մեթոդները ժամանակակից հոգեբանության մեջ: 

Մտածողության ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները, 

անհատական առանձնահատկությունները: Մտածողության 

ակտիվության հետազոտություն: Մտածողության 

ռիգիդության հետազոտություն/Լաչինսի մեթոդիկա/: 

Ակնառու-գործուն մտածողության հետազոտություն: 

Հետազոտության նպատակը, ընթացքը,արդյունքների 

վերլուծություն և մեկնաբանում: 

Թեմա 3. Խոսքի էքսպերիմենտալ հետազոտման մեթոդները 

ժամանակակից հոգեբանության մեջ: Գրավոր խոսքի 

հոգեբանական վերլուծությունըֈ Արտասանական 

խոչընդոտների պարագայում խոսքի հասկացման 

ուսումնասիրում: Խոսքի տեմպառիթմային 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրում: Խոսքի 

գնահատումը սեմանտիկ դիֆերենցիալի մեթոդով: Ազատ 

զուգորդությունների մեթոդ: 

Թեմա4. Երեվակայության հետազոտման մեթոդիկաներ : 

Պատկերացումների հստակության գնահատում: 

Ստեղծագործական երևակայության ուսումնասիրում: 

Երևակայության անհատական առանձնահատկությունների 

ուսումնասիրում: Ֆիգուրների լրանկարում/Դյաչենկոյի 

մեթոդիկա/: Տարածական պատկերացումների 



ուսումնասիրությունը մտածական գործողությունների 

քրոնոմետրիայի մեթոդով: 

 

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  
1. Մասնակցությունը դասընթացին (ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 

միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Մ. Արզումանյան, Մ. Մկրտչյան, Վ. Սարգսյան 

«Կիրառական հոգեբանության պրակտիկում», Ե. 

2002: 

2. Կ. Վ. Ոսկանյան «Հոգեբանության լաբորատոր 

աշխատանքներ», Ե. 2001: 

3. Դ.Հայրապետյան «Իմացական գործընթացների 

պրակտիկում», Ե.2009 

4. «Практикум по общей, экспериментальноой и 

прикладной психологии : Учеб. пособие // Под общей 

ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. СПб. : Питер, 2000. 

5. Психологические исследования. Практикум по 

общей психологии для студентов педагогических вузов 

// Т.И. Пашукова , А.И. Допира, Г.В. Дьяконов. Учеб. 

пособие . М, 1996.  



 

Լրացուցիչ 

1. Немов Р.С. Психология. Кн.3. М., Владос. 1999г. 

2. Психологическая диагностика. Учебное пособие. Под ред. 

К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой. М., Изд-во УРАО. 2000г. 

3.  Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 

Санкт-Петербург. Питер. 2001г. 

4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Учебник для вузов. 

Питер. 2003г 

5. Носс И.Н. Введение в технологию психодиагностики. М., 

Изд-во инст-та психотерапии. 2003г. 

6. Бодалев А.А., Столин В.В. Общая психодиагностика. – 

СПб.: Изд-во «Речь», 2000.  

7. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию. – 

Киев: Ника-Центр, 1997. 

8. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. – СПб.: Питер, 2002.  

9. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования 

личности. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.  

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-007 -Կոգնիտիվ գործընթացների 

հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 22 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 12 

Ինքնուրույն 158 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Կոգնիտիվ հոգեբանությունը մասնագիտական առարկաների 

կարևոր բաղադրիչ է, որն անհրաժեշտ է անձի գիտակցված 

վերահսկողության ռազմավարական խնդիրների լուծման 

համարֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետ ևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

✔ ուսանողին տալ գիտելիքներ    հիշողության, 

մտածողության և երևակայության հոգեբանության հիմնական 

տեսական մոտեցումների, այդ գործընթացների հիմնական 

հոգեբանական օրենքների, ծագումնաբանական հիմնական 

խնդիրների,  հոգեբանական օրինաչափությունների 

վերաբերյալ: 



 Կարողություն 

✔ Մասնագիտական  տեղեկատվություն կարդալու և 

մշակելու ունակություն; 

✔ Ընթացիկ իրադարձությունները հիշողության մեջ 

պահելու և դրանք համահունչ հաջորդականության մեջ 

միավորելու ունակություն. 

✔ Տեղեկատվությունը հիշելու համար մնեմոնիկա 

օգտագործելու ունակություն; 

✔ Խնդիրները լուծելու ունակություն; 

✔ իմաստալից գործողություններ կատարելու 

ունակություն; 

Հմտություններ 

Հետազոտության և/կամ նորարարության մեջ պահանջվող 

խնդիրներ լուծելու մասնագիտացված հմտություններ՝ նոր 

գիտելիք և մեթոդներ մշակելու և տարբեր բնագավառների 

գիտելիք ինտեգրելու նպատակով 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա  1 Հիշողության ուսումնասիրության պատմությունից: 

Հիշողությունը ճանաչողական գործունեության համակարգում 

 Թեմա 2 Հիշողության մեխանիզմները ֆիզիոլոգիական, 

բիոքիմիական և հոգեբանական տեսանկյունից  

 Թեմա 3 Հիշողության գործընթացները. մտապահում, 

պահպանում, վերարտադրում, մոռացում  

Թեմա  4 Հիշողության տեսակների դասակարգման 

սկզբունքները: Հիշողության խանգառումները 

 Թեմա  5 Հիշողության զարգացումը երեխաների մոտ: 

Հիշողության անհատական առանձնահատմությունները 

 Թեմա  6 Մտածողության հոգեբանության առարկան և 

մեթոդները: Մտածողության տեսությունները 

 Թեմա  7 Մտածողությունը, գիտակցականը և 

անգիտակցականը: Հույզերը մտավոր գործունեության 

կառուցվածքում 

 Թեմա  8 Մտախոքղությունը և խնդիրների լուծումը: 

Մտածողությունը և թիրախավորումը 

 Թեմա  9 Մտածողությունը և հաղորդակցումը 

 Թեմա  10 Մտածողության գործընթացները 

 Թեմա  11 Մտածողության դասակարգման սկզբունքները, 

տեսակները 

 Թեմա  12 Զարգացման սկզբունքը մտախողության 

հոգեբանության մեջ 

 Թեմա  13 Հասկացություն երևակայության մասին 

 Թեմա  14 Երևակայության տեսակները, նրանց 

առանձնահատկությունները 

Թեմա  15 Երևակայության պատկերների առաջացման 

ուղիները 

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

Հարցում, ներկայացում, պորտֆոլիո, հետազոտություն, 

քննություն, թիմային աշխատանքի վերլուծություն 



Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Ընդհանուր հոգեբանություն: Երևան, Լույս, 1974 

2. Նալչաջյան Ա. Ա., Հոգեբանության հիմունքներ, 

Երևան,1997 

3. Նալչաջյան Ա. Ա., Ինտուիցիան գիտական 

ստեղծագործության պրոցեսում: Երևան, 1976 

4. Դ. Ռ. Հայրապետյան Իմացական գործընթացների 

պրակտիկում (Հիշողություն, մտածողություն և խոսք, 

երևակայություն) 

5. Маклаков А. Г. Общая психология, Питер, 2004 

6. Смирнов А.А. Проблемы психологии памяти. М.., 1966 

7. Выгодский Л.С., Мышление и речь.-В кн.:Собр.соч. т. V. 

М.,1982 

8. Хрестоматия по психологии.  Психология памяти Под 

ред. Ю.Б.Гиппенрейтер и В.Я. Романова  2000 

9. А. М. Боднар Психология памяти Курс лекций. 2014 

Лекция 1 стр. 5-11 элект. ресурс 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/27844/1/978-5-7996-1262-

7.pdf 

10. С.Л.Рубинштейн Основы общей психологии. Глава VIII 

Память 

11. О. Разумникова Общая психология. Когнитивные 

процессы и состояния. Практикум для студентов.  

12. Хрестоматия по психологии. Психология мышления. Под 

ред.: Ю. Б. Гиппенрейтер, В.А. Спиридонова, М. В. 

Фаликман, В. В. Петухова.  2-е изд.  2008 

13. О.К.Тихомиров.Психология мышления 1984 

14. Л.Гурова  Психология мышления 2015 

15. Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. 

М., 1958 

 

Լրացուցիչ-  

16. Вейн А.М., Каменецкая Б.И. Память человека М., 1979 

17. Лурия А.Р. Маленькая книжка о большой памяти (Ум 

мнемониста). М., 1968 

18. Лурия А.Р. Нейропсихология памяти. М., 1974 

19. П.С.Немов. Психология. Том 2, Книга 3 Воображение и 

мышление 2019  bibilo-online.ru 

20. Я. А. Пономарев  Фазы творческого процесса (вместо 

введения) chrome-

extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://www.practi

calthinking.narod.ru/ponomarev/ponomarev.pdf 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՔԿ/բ-147-Հոգեֆիզիոլոգիա  

http://publishing.ysu.am/hy/Davit-Hayrapetyan


Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 14 Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 106 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների զինել համապատասխան գիտելիքներով  

հոգեկան երևույթների ուղեղային գործընթացների մասին:  

Ծանոթացնել ուղեղի ուսումնասիրման մեթոդներին և 

սկզբունքներին, մարդու գիտակցված կամային վարքն 

ապահովող հիմնական գործառույթային ուղեղային 

համակարգերին, ԿՆՀ-ի գործառույթային վիճակի 

ցուցանիշներին, ինչպես նաև` ընկալման, ուշադրության, 

հիշողության և այլ հոգեկան երևույթների  հետ: 

Հոգեֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման առարկա են նաև ոչ 

գիտակցված  գործընթացները` կապված միջկիսագնդային 

անհամաչափության երևույթի, կիսագնդերի 

դոմինանտության ակտիվ գործունեության ժամանակ նրանց 

փոխազդեցության խնդրի հետ: 

Գլխուղեղի ուսումնասիրումը որպես հոգեկանի օրգան 

հանդիասանում է ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական 

հետազոտությունների սինթեզ: Հոգեֆիզիոլոգիայի 

դասընթացը մագիստրատուրայում սովորող ուսանողներին 

կծանոթացնի հոգեկան երևույթների և վիճակների ձևավորման 

մեխանիզմների մասին հաստատված ժամանակակից 

հայեցակարգերին,: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է 

կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● հոգեֆիզիոլոգիական հասկացությունների գիտականորեն 

հիմնված բացատրությունները 

● հոգեֆիզիոլոգիական օրինաչափությունների  

ուսումնասիրման ընդհանուր սկզբունքները 

● ամբողջական օրգանիզմի գործունեության սկզբունքները 

● հոգեկան գործընթացների ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները 

● տարբեր գործոնների ազդեցություն հոգեկանի վրա  

● գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաների աշխատանքի 

օրինաչափությունները, 

● գլխուղեղի կառուցվածքագործառական 

առանձնահատկությունները, 



● գլխուղեղի գործառական բլոկները, 

● գլխուղեղի տեղային ախտահարումների հետևանքով 

առաջացած խախտումների հոգեֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունները 

Հմտություն 

● փորձարարական աշխատանքների կատարման 

մեթոդներին, 

● վերլուծություն կատարելու մեթոդական հմտություններին, 

● տեղեկատվության հավաքման, պահպանման և մշակման 

մեթոդներին, 

● առարկային հիմնական բաժինների, թեմաների 

վերլուծության անհրաժեշտ մեթոդների ընտրությանը:: 

Կարողունակություն 

● օգտվել հատուկ գիտական և մեթոդական 

գրականությունից, 

● կազմակերպել իր աշխատանքային գործունեությունը՝ 

հենվելով ստացված մասնագիտական գիտելիքների վրա, 

● կատարել գիտականորեն հիմնավորված 

ուսումնասիրություններ, 

● փորձարարական աշխատանքի ընթացքում ստացված 

տվյալները ենթարկել վիճակագրական մշակման, 

● կատարել հիմնավորված եզրահանգումներ հոգեկան 

երևույթների , օրինաչափությունների , օրենքների մասին, 

● մեկնաբանել երևույթների միջև 

պատճառահետևանքային կապերը:  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Ներածություն: ԿնՀ-ի հետազոտման մեթոդները:  

Թեմա 2. ԿՆՀ-ի կառուցվածքագործառական առանձնա-

հատկությունները: 

Թեմա 3 . Հոգեֆիզիոլոգիան և ֆունկցիոնալ վիճակները: 

Թեմա 4 . Մեծ կիսագնդերի անզուգաչափություն,  ճեղքված 

ուղեղի հետազոտություններ: 

Թեմա 5. Գլխուղեղի գործառական բլոկները: 

Թեմա 6. Շարժման հոգեֆիզիոլոգիա : 

Թեմա 7. Զգայական գործընթացների հոգեֆիզիոլոգիա: 

Թեմա 8. Գիտակցության և մտածողության հոգեֆիզիոլոգիա:  

Խոսքը և մտածողությունը: 

Թեմա 9. Հիշողության հոգեֆիզիոլոգիա: 

Թեմա 10. Ուսուցման հոգեֆիզիոլոգիա: Ուշադրության 

հոգեֆիզիոլոգիա: 

Թեմա 11. Հույզերի հոգեֆիզիոլոգիա, հույզերի 

տեսություններ: 

Թեմա 12. Սթրեսի հոգեֆիզիոլոգիա 

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

6. Գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները. 

6.1.Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում` 

 Առաջին ընթացիկ քննություն (դասընթացի 18րդ շաբաթ` 20 



միավոր ) 

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում դասախոսի և 

ուսանողների կողմից 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

⮚ Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

⮚ Առարկայի իմացությունը 

⮚ Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

2)  Երկրորդ ընթացիկ քննություն (դասընթացի 36-րդ շաբաթ` 

20 միավոր ) 

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

⮚ Գրավոր ստուգում, համակցված գնահատում 

դասախոսի և ուսանողների կողմից 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

✔ Հարցատոմսում առաջադրված հարցերի 

պատասխանները 

✔ Առարկայի իմացությունը 

✔ Հարցատոմսում նշված թեստերի պատասխանները 

3. Մասնակցությունը դասընթացին` 20 միավոր 

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

⮚ Հաճախումների հաշվում 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

⮚ Ներկայությունը 

4. Մասնակցությունը և ակտիվությունը գործնական 

աշխատանքներին ` 20 միավոր 

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

✔ Ներգրավվածության աստիճանի հաշվում 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

⮚ Ներկայությունը 

5. Եզրափակիչ քննություն  

6. Ինքնուրույն աշխատանք` ընդհանուր գնահատականի 10 

%-ը կամ 10 միավոր  

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

⮚ Անհատական և խմբային աշխատանքի արդյունքում 

պատրաստված նախագծի պաշտպանություն 

⮚ Գնահատման չափանիշները` 

⮚ անհատական աշխատանքի ներկայացում 

⮚ խմբային աշխատանքի ներկայացում 

⮚ թիմային աշխատանքի մասնակցության աստիճան 

⮚ թիմային աշխատանքի ձևավորված հմտություն 

8 Բոնուսներ ` ընդհանուր գնահատականի 30 %-ը կամ 30 

միավոր  

⮚ Գնահատման մեթոդը` 

⮚ Վերը նշված 6 կետերից առաջացած արդյունքների 

հանրագումարը 



⮚ Գնահատման չափանիշները` 

Ուսանողների գիտելիքների  վերջնական  գնահատման ձևերը 

Գնահատման սկզբունքները 

Հաճախումները դասերին 10 միավոր 

Ինքնուրույն աշխատանք 20 միավոր 

Գործնական(սեմինար) և լաբորատոր աշխատան20 միավոր 

Առաջին ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Երկրորդ ընթացիկ ստուգում 20 միավոր 

Ամփոփիչ ստուգում 10 միավոր 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը  ––– 100 % 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Աղաբաբյան Հ.Ռ. , Առաքելյան Ա.Ն. Հոգեֆիզիոլոիայի 

հիմունքներ , Երևան եՊՀ 2016 թ. 

2. Գրիգորյան Վ.Հ. Հոգեֆիզիոլոգիա /դասագիրք/  Երևան 

2007 

3. Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքների դասագիրք 

բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 

համար /Դ.Ն. Խուդավերդյանի, Վ.Բ. Ֆանարջյանի 

խմբագրությամբ/    Երևան,  1998 

4. Մինասյան Ս.Մ., Ադամյան Ծ. Ի., Սարգսյան  Ն.Վ. 

Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա:  Երևան 2007 

Լրացուցիչ- 
1. Бехтерева Н. П. Здоровый и больной мозг человека.  Л.: 

Наука, 1980. 

2. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и 

поведение. — М.: Наука, 1988. 

3. Вассерман Л. И., Дорофеева С. И., Меерсон Я. А. 

Методы нейропсихологической диагностики. 

Практическое руководство. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

 ՄՀ/բ-008 -Հոգեբանության պատմություն 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 18 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 132 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ համակարգված պատկերացումների 



ձևավորում հոգեբանական գիտության մասին որպես 

պատմական տեսանկյունից զարգացող գիտելիքների 

համակարգի մասին, հոգեբանության որպես գիտության 

ձևավորման հիմնական փուլերի և պայմանների մասին, 

հոգեբանության հիմնական ուղղությունների և դպրոցների 

յուրացում նրանց պատմական դինամիկայումֈ 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք՝  

● Հոգեբանության պատմության ակտուալ խնդիրների և 

հոգեբանության այլ գիտաճյուղերի շարքում նրա  տեղի 

վերաբերյալ իմացություն, հիմնական գիտական 

հոգեբանական դպրոցների նկարագրությունֈ. 

Հմտություն՝  

● Գիտնականների և նրանց գիտական ժառանգության 

պատմահամեմատական ուսումնասիրության, կենսագրական, 

թեմատիկ և տրամաբանական- կառուցվածքային 

վերլուծության մեթոդների կիրառությունֈ  

Կարողունակություն՝  

Գիտական գաղափարների ու տեսությունների ձևավորման և 

զարգացման պատմական վերլուծություն, հոգեբանական 

խնդիրների հաջորդականության ձևակերպում, 

տեսությունների և հայեցակարգերի համեմատություն 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Հոգեբանության պատմության տեսական և 

մեթոդաբանական հիմքերը 

Թեմա 2․ Անտիկ շրջանի և Միջնադարի հոգեբանական 

մտքերըֈ 

Թեմա 3․ Նոր ժամանակի փիլիսոփայական-հոգեբանական 

միտքը 

Թեմա 4․ Հոգեբանական միտքը և հոգեբանության ձևավորման 

նախադրյալները 18-19-րդ դդ․ 

Թեմա5․ Հոգեվերլուծական դպրոց 

Թեմա 6․ Բիհեյվորիզմֈ Նոբիհեյվորիզմ և սոցիալական 

սովորեցման տեսությունները 

Թեմա 7 Գեշտալտհոգեբանություն 

Թեմա 8․ Հումանիստական հոգեբանությունֈ Անձնային 

կողմնորոշված և էքզիստենցիալ մոտեցումներըֈ 

Թեմա 9 Կոգնիտիվ ուղղությունը հոգեբանության մեջ 

Թեմա 10․ Խորհրդային և ռուս հոգեբանկան դպրոցը 

Թեմա 11․ Ժամանակակից հոգեբանական ուղղությունները և 

համակարգերը համաշխարհային հոգեբանության մեջֈ 

 

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  



1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 

միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Батыршина, А. Р. История психологи: Уч. пособ. /. -М.: 

Флинта: Наука, 2011. -224 с.  
2. Ждан  А.Н.История  психологии.  От  античности  до  

наших  дней:  

учебник -М.: Академический проект, 2008. -576 с. 
3. Лучинин А.С. История психологии: Конспект  

лекций  . –М.:  Эксмо,  2008. 
4.  МехтихановаН.Н.История отечественной психологии 

конца XIX - начала XX в: Учебное пособие -М.:  Флинта:  
МПСИ,  2010. -192  с. 

Լրացուցիչ- 

1. Галустова О. В. История психологии в вопросах и ответах 

: учебное  

пособие -М.: Проспект, 2006. -216 с. 

2. Дрынкина Т.И. История социальной психологии: учебное  

пособие  - 

СПб.: ИВЭСЭП, 2012.-187 с 

3. Марцинковская Т.Д.История психологии : учебное 

пособие -М.: Академия, 2007. -544 с. 

 



Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-009 -Անձի հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 14 Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 106 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել 

գիտելիքներով անձի հոգեբանության  մասին: 

● Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, հոգեբանական և մեթոդական գիտելիքները: 

● Ուսանողներին գաղափար տալ անձի 

զարգացման հոգեբանության  օրինաչափությունների և 

նախադրյալների մասին: 

● Անձի զարգացման հոգեբանության բնագավառում 

ձեռք բերած գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

● Նախապատրաստել  հոգեբանական գիտությունների 

շարքի առարկաների (սոցիալական հոգեբանություն, 

սոցիոլոգիա, սպորտային հոգեբանություն և այլն) հետագա 

առավել գիտական և լուրջ ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● անձի զարգացման հոգեբանության 

սահմանումը,խնդիրները, առարկան և մեթոդները 

● անձի հոգեբանության կողմից լուծվող հիմնական 

խնդիրները,  

● անձի հոգեբանության դերը հասարակական 

զարգացման և մանկավարժական գործունեության ոլորտում: 

● անձի կառուցվածքը,  

● գործունեության կառուցվածքը: 

● իմացական գործընթացները` զգայություն, ընկալում, 

ուշադրություն, հիշողություն, մտածողություն, 

երևակայություն: 

● մարդկային անձի զարգացման վերաբերյալ 

տեսությունների հիմնական դրույթները,  

● Տարքային փուլերում անձի զարգացման 

առանձնահատկությունները: 

Հմտություն 



● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

● կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  

հետազոտության մեթոդները, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Կարողունակություն 

անձի հոգեբանության առարկային, մեթոդներին  և 

խնդիրներին տիրապետել 

անձի և գործունեության կառուցվածքի բացահայտման 

մեթոդների և մեթոդիկաները կիրառել 

անձի պահանջմունքների, ինքնագնահատականի, Ես-

կոնցեպցիայի վերաբերյալ փորձարարական  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1` Անձի հոգեբանության առարկան, խնդիրները: Անձի 

ուսումնասիրման առանձնահատկությունները:  

Թեմա 2 Անձի զարգացման հմքերն ու շարժիչ ուժերն ըստ 

տեսությունների: Հոգեվերլուծություն, բիհեյվիորիզմ 

հումանիստական տեսություններ:  

Թեմա 3` <<Համակարգ-գործունեություն>>մոտեցման 

սկզբունքները անձի հոգեբանության ուսումնասիրման 

համատեքստում:  

Թեմա 4 Անձի սոցիալականացումը և ժառանգականությունը 

որպես անձի զարգացման շարժիչ ուժ և պայման:   

Թեմա 5` Անձի պահանջումնքներ և դրդապատճառներ,  

դրդապատճառների հիերարխիա:  

Թեմա 6` Անձի Ես-կոնցեպցիա: Ինքնագիտակցություն և 

ինքնագնահատական:  

Թեմա 7` Մարդը որպես անհատ, անձ և 

անհատականություն:  

Թեմա 8` Անձի բարոյական զարգացման փուլերը ըստ՝ 

Լ.Կոլբերգի գիտափորձերի:  

Թեմա 9` Անձի ուսումնասիրման հոգեբանական մեթոդները 

և մեթոդիկաները:  

Թեմա 10` Անձի զարգացման առանձնահատկությունները 

տարիքային տարբեր փուլերում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 



● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Նալչաջյան Ա․Ա․ «Անձ» խմբային սոցիալականացում և 

հոգեբանական ադապտացիա 
2. Նալչաջյան Ա․Ա․ Մկրտչյան Մ․ Հ․ «Դրդապատճառ» 

կոնֆլիկտ» ֆրուստրացիա 
3. Նալչաջյան Ա․Ա․ «Անձն իր երազներում» 

4.  Д.Я Райгородский Психология  личности 
5. Նալչաջյան Ա. Ա. Ընդհանուր հոգեբանության 

հիմունքներ, Երևան, 1997.  
6.  Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека 

человеком. М., 1982.  
7. Бодалев А. А. Личность и общение. М.,1983.  
8. Гиппенрейтер Ю.Б. Темперамент, характер, личность: 

Проблемы и решения./ Введение в общую психологию. 

М.,1996.  
9. Маклаков А.Г. Общая психология. Санкт-Петербург: 

Питер. 2008.   
Լրացուցիչ 

1. Маслоу А. Мотивация и личность. СПб, 1999. 7. Немов 
Р.С. Психология. Кн. 1 М., 1997.  

2. . Реан А.А. Психология личности /социализация, 
поведение, общение. Санкт- петербург, 2004.  

3.  Рогов Е. И. Общая психология. М., Владос, 1998.  
4.  Соколова Е. Введение в психологию. М., 1999.  
5.  Солсо Р.Л. Когнитивная психология. М.: Тривола, 

1996. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-010 -Դիֆերենցիալ հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին  կիսամյակ 



Ժամերի բաշխումը Լսարանային 24 Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 12 

Գործնական աշխատանք 6 

Ինքնուրույն 156 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ զարգացնել պատկերացումներ 

անհատական տարբերությունների էության, առաջացման և 

յուրահատկության մասինֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք՝  

● Դիֆերենցիալ հոգեբանության հիմնական 

հասկացությունների, մեթոդների, մարդկանց հոգեբանական 

առանձնահատկությունների տարբերության 

դետերմինանտների և դիապազոնի իմացությունֈ  

Հմտություն՝  

● Խմբային, տիպաբանական և անհատական 

տարբերության էության տարբերակումֈ 

Կարողունակություն՝  

Դիֆերենցիալ-հոգեբանական հետազոտությունների 

տվյալների մեկնաբանություն, կառուցվածքային-

գործառնական և յամակարգային վերլուծությունֈ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Դիֆերենցիալ հոգեբանության առարկան, 

պատմությունը և հիմնական ուղղություններըֈ 

Թեմա 2․Դիֆերենցիալ հոգեբանության մեթոդներըֈ 

Թեմա 3․Անհատական տարբերությունների աղբյուրներըֈ 

Թեմա 4․Անհատական բնութագրերը՝ կիսագնդերի 

ասիմետրիան և խառնվածքըֈ 

Թեմա 5․Բնավորության հոգեբանությունֈ 

Թեմա 6․ Ընդունակությունների հոգեբանությունֈ 

Թեմա 7․Տիպաբանական մոտեցումը անձի և բնավորության 

ուսումնասիրության նկատմամբֈ     

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 



     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Анастази, А. Дифференциальная психология. 

Индивидуальные и групповые различия в поведении / А. 

Анастази; пер. с англ. – М.: ЭКСМОПресс, 2001. – 752 с. 

2. Ильин, Е.П. Психология индивидуальных различий / 

Е.П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 701 с 

3. Нартова-Бочавер, С.К. Дифференциальная психология 

/ С.К. Нартова-Бочавер. – М.: Флинта, 2003. – 280 с. 

4. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 

720 с. 

Լրացուցիչ- 

1. Ананьев, Б.Г. Человек как предмет познания / Б.Г. 

Ананьев. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. 

2. Купер, К. Индивидуальные различия / К. Купер; пер. с 

англ. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 527 с 

3. Мерлин, В.С. Очерк интегрального исследования 

индивидуальности / В.С. Мерлин. – М.: Мир, 1986. – 254 с. 

Небылицын, В.Д. Психофизиологические исследования 

индивидуальных различий / В.Д. Небылицын. – М.: Эксмо, 

1976. – 336 с. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-011 -Փորձարարական հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 20 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  



Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 160 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1. զինել գիտելիքներով հետազոտության քանակական և 

ոչ քանակական պլանների, չափողական  սանդղակների 

մասին,  

2. սովորեցնել կատարել գիրափորձի պլանավորում, 

իրականացում, սուբյեկտիվ փոփոխականների վերահսկում,  

3. ներկայացնել հոգեբանական մեթոդների 

կիրառությունն ու նշանակությունը, դրանց 

առավելություններն ու թերությունները,  

4. սովորեցնել անցկացնել հետազոտության 

արդյունքների մշակում, փոփոխականների կապերի 

գնահատում: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● հոգեբանական փորձարարական հոգեբանության 

առարկայի հիմնական հասկացությունները, 

մեթոդաբանության սկզբունքները, հոգեբանական 

մեթոդների առավելություններն ու թերությունները, 

● չափողական  սանդղակները, 

● վիճակագրության պարամետրիկ և ոչ պարամետրիկ 

մեթոդները, 

● գիտափորձի պլանավորման ու իրականացման 

գործընթացը, 

Հմտություն 

● գիտության մեջ կիրառվող հնարքներին, 

● հետազոտվողներին ներկայացվող բարոյագիտական 

պահանջներին: 

Կարողունակություն 

● ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի 

իմացություն, 

● իրականացնել հետազոտություն, 

● կատարել արդյունքների վերլուծություն և 

մեկնաբանություն, 

● ներկայացնել արդյունքները սխեմաների, 

դիագրամների, գրաֆիկների տեսքով, 

● առաջ քաշել վարկածներ, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

1. Փորձարարական հոգեբանության ծագումը, առարկան 

2. Փորձարարական հոգեբանական դպրոցներ: 



3. Չափողական  սանդղակներ և վիճակագրության 

պարամետրիկ և ոչ պարամետրիկ մեթոդներ 

4. Գիտափորձի մեթոդի էությունը, դերն ու 

նշանակությունը հոգեբանության մեջ: 

5. Գիտափորձի արտաքին և ներքին վալիդականություն: 

6. Գիրափորձի պլանավորումը հոգեբանության մեջ 

7. Սուբյեկտիվ փոփոխականների վերահսկում: 

8. Հոգեբանական հետազոտության տեսակները, 

խնդիրներն ու առանձնահատկությունները: 

9. Հետազոտության քանակական և որակական պլաններ 

10. Գիտական հետազոտության փուլերը: 

11. Գիտության մեջ կիրառվող հնարքները: Գիտական 

մտավախության տեսակները 

Գիտափորձի արդյունքների առաջնային և երկրորդական 

վիճակագրական մշակման մեթոդներ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Արզումանյան Ս. Հոգեբանություն: - Եր., Զանգակ-97, 

2003, 176 էջ: 



2. Ավանեսյան Հ.Մ. Փորձարարական հոգեբանություն: 

Ուսումնական ձեռնարկ: -Եր. : Էդիթ Պրինտ, 2010թ. – 288 

էջ: 

Լրացուցիչ 

1. Психологическая диагностика. / Под ред. М.К. 

Акимовой, К.М.Гуревича. – СПб.: Питер, 2003. – 652с.  

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-012 - Հուզակամային ոլորտի հոգեբանություն և 

պրակտիկում 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 22 Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք 10 

Գործնական աշխատանք 6 

Ինքնուրույն 158 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը «Հուզակամային ոլորտի հոգեբանությունե առարկայի 

ուսումնասիրման նպատակն է բացահայտել հույզերի և 

զգացմունքների, կամքի էությունը, հոգեբանական հիմքերը և 

դրանց դերը մարդու կյանքում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● հույզերի և զգացմունքերի, կամքի  հոգեբանական 

բնութագիրը,  

● հույզերի և կամքի տեսությունները, 

Հմտություն 

● ինքնակառավարման և ինքնավերահսկման 

մեխանիզմներ 

Կարողունակություն 

● վերահսկել հույզերն ու զգացմունքները, 

● ձևավորել դրական կամային որակներ և հաղթահարել 

բասասականները, 

● ձեռքբերած գիտելիքները դրսևորել միջանձնային 

հարաբերություններում, հաղորդակցման գործընթացում: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հույզերի և զգացմունքների էությունը, 

Ֆիզիոլոգիական հիմքերը: Հույզերի և զգացմունքների 

հոգեբանական բնութագիրը: Զգացմունքների ֆունկցիաները: 

Հույզերի ֆիզիոլոգիական հիմքերը:  

Թեմա  2. Հույզերի հոգեբանական տեսությունները: Ջեյմս-

Լանգեի տեսությունը: Քենոն-Բարդի տեսությունը: 



Ս.Շախտերը «ճանաչողական– ֆիզիոլոգիականե 

տեսությունը: Լ.Ֆեստինգերի ճանաչողական դիսոնանսի 

տեսությունը: Պ.Վ.Սիմոնովի ինֆորմացիոն հայեցակարգը: 

Դիֆերենցիալ հույզերի տեսությունը:  

Թեմա 3. Հույզերի դասակարգումը: Հիմնական կամ 

առաջնային հույզեր: Երկրորդային հույզեր: Երկարժեք 

հույզեր: Ակտիվացնող և պասիվացնող կամ ստենիկ և 

աստենիկ հույզեր: Անորոշ և որոշակի հույզեր: Հույզերի 

դասակարգումը ըստ  Բ.Դոդոնովի: Հույզերի դասակարգումը 

ըստ  Հեյմանս –Լե Սենի:  

Թեմա 4. Հույզերի ապրման ձևերը: Զգայական երանգը: 

Գերհույզը: Տրամադրությունը: Հույզը: Կիրքը: Սթրեսը:  

Թեմա 5. Բարձրակարգ զգացմունքներ: Բարոյական 

զգացմունքներ: Պրակտիկ զգացմունքներ: Բանական 

զգացմունքներ: Գեղագիտական զգացմունքներ:  

Թեմա 6. Հուզական խանգարումները: Հուզական 

խանգարումները մանկության տարիքում: Պոզիտիվ և 

նեգատիվ խանգարումներ:  

Թեմա 7. Հույզերի և զգացմունքների դերն ու 

նշանակությունը մարդու կյանքում, դրանց զարգացումը: 

Հույզերի կապը ճանաչողական գործընթացների հետ: 

Հույզերի զարգացումը օնտոգենոզում:  

Թեմա 8. Հույզերի դրսևորման ազգային և սեռային 

տարբերությունները: Հույզերը դրսևորման 

առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում: Կանանց և 

տղամարդկանց հուզական հատկությունների 

տարբերությունները:  

Թեմա 9. Կամքի էությունը, ֆունկցիաները,  ֆիզիոլոգիական 

հիմքերը: Կամքի ֆունկցիաները: Կամքի կապը 

ճանաչողական գործընթացների հետ: Կամքի 

ֆիզիոլոգիական հիմքերը:  

Թեմա 10. Կամքի տեսությունները: Իդեալիստական և 

մատելիալիստական մոտեցումները: Փիլիսոփայական 

մոտեցումը: Միջնադարյան մոտեցում: Կամքի 

մեկնաբանությունները վերածննդի դարաշրջանում: 

Էքզիստենցիալիզմ: Բնագիտական մոտեցում:  

Թեմա 11. Կամքի տեսակները: Կամածին և ոչ կամային 

գործողություններ: Պարզ և բարդ կամային 

գործողություններ:  

Թեմա 12. Անձի կամային որակները: Դրական և բացասական 

կամային որակները: Վճռականության տիպերը ըստ 

Ու.Ջեյմսի:  

Թեմա 13. Կամքի զարգացումը: Կամային ջանքի կիրառման 

վրա ազդող գործոնները: Կամքի զարգացման ուղիները: 

Կամքի զարգացման վարժությունները:  

Թեմա 14. Կամքի պաթոլոգիաները: Ապրակսիա: Աբուլիա: 

Հիպոբուլիա և հիպերբուլիա: Հոգեկան գործընթացների 



կամային շեղումները: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Е. П. Ильин.. Дифференциальная психофизиология 

мужчины и женщины. 2003, 2003  

2. Еникеев М. И.. Общая и социальная психология – М.: 

Издательская группа НОРМА–ИНФРА գ М,1999.  

3. Ефимова Н.С., Основы общей психологии 

4. Куприянчик Л.Л. Психология любви. –Д.: Стакер, 1998 

5. Маклаков А.Г. Общая психоогия. Учебник для вузов.-

СПб.: Питер, 2004.-583с. 

6. Сушко Е.И. Формула любви: Теория и методика 

применения. 

7. Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что ты 

чувствуешь.2-е изд.- СПб.: ПИтер, 334с. 

Լրացուցիչ 

8. Ильин Е. П., Психология воли. 2-е изд. — СПб., Питер, 

2009. — 368 с 

9. Скрипченко О.В. Общая психология. 

10. http://www.psychologos.ru 

http://bib.social/psihologiya-psihiatriya/differentsialnaya-psihofiziologiya-mujchinyi.html
http://bib.social/psihologiya-psihiatriya/differentsialnaya-psihofiziologiya-mujchinyi.html
http://bib.social/psihologiya-psihiatriya/obschaya-sotsialnaya-psihologiya-izdatelskaya.html
http://bib.social/psihologiya-psihiatriya/obschaya-sotsialnaya-psihologiya-izdatelskaya.html
http://bib.social/psihologiya-psihiatriya/obschaya-sotsialnaya-psihologiya-izdatelskaya.html
http://bib.social/psihologiya-psihiatriya/obschaya-sotsialnaya-psihologiya-izdatelskaya.html


11. http://www.psyho.ru 

12.  http://www.psy.passion.ru 

13. www.grandars.ru 

14. www.4brain.ru 

15. http://studbooks.net/ 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-013 -Ընտանիքի հոգեբանության հիմնահարցեր 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1.    Ուսանողներին զինել տարիքային հոգեբանության  

առարկայի, նրա խնդիրների ,  յուրաքանչյուր տարիքային 

խմբի վերաբերյալ  համապատասխան գիտելիքներով : 

2.    Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, կիրառական և մեթոդական գիտելիքները: 

3.    Ուսանողներին գաղափար տալ   ժամանակակից 

ընտանիքի առանձնահատկությունների վերաբերյալ : 

4.   Ընտանիքի  հոգեբանության  բնագավառում  ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկայում: 

Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների շարքի 

առարկաների (ընդհանուր հոգեբանություն, 

մանկավարժական հոգեբանություն, սոցիալական 

հոգեբանություն, սպորտի հոգեբանություն, և այլն) հետ 

կապին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Ընդհանուր  հոգեբանության ուսումնասիրման 

առարկան,  տիրապետի առարկայի ներկայացրած 

խնդիրներին, պատկերացնի առարկայի տեղն ու դերը 

հոգեբանական գիտությունների համակարգում: 

Հմտություն 

● Տիրապետում է  ընտանիքի  հոգեբանություն  

առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին: 

● Տիրապետում է առարկայի կառուցվածքի մասին 

գիտելիքներին: 

● Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական 



գործընթացների վերաբերյալ: 

● Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ ընտանիքի  

հոգեբանության բնագավառում  կիրառվող                                

տեխնիկաների  և հուզակամային գործընթացների 

վերաբերյալ 

Կարողունակություն 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

● կիրառել ընտանիքի  

հոգեբանության  հետազոտության մեթոդները, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

1. Ընտանիքի հոգեբանության  առարկան , խնդիրերը , 

նպատակները  

⮚ Ընտանիքի հոգեբանություն առարկան, սահմանումը:  

⮚ Ընտանիքի հոգեբանության խնդիրները:  

⮚ Ընտանիքը որպես դերերի սեսության 

ուսումնասիրման օբյեկտ:    

2 . Ընտանիքի սոցիալ – հոգեբանական ուսումնասիրության 

հիմնախնդիրները : 

⮚ Ընտանիքը որպես սոցիալական խումբ: 

⮚ Ընտանիքը որպես ռեֆերենտային խումբ:  

⮚ Ընտանիքը որպես փոքր խումբ:  

3.Դերերի տեսությունները և ընտանիքի խնդիրներին 

դերային մոտեցումները : 

⮚ Սոցիակլական կարգավիճակի տեսակներն և 

կառուցվածքը: 

⮚  Ընտանեկան դերերի կառուցվածքը և տեսակները:  

⮚ Դերային սպասումների տեսակները:  

        4 .Ընտանեկան տեսակների պատմական զարգացումը և 

ընտանեկան դերերը: 

⮚ Հայրիշխանություն և մայրիշխանություն: 

⮚ Ժամանակակից ընտանիքի տեսակները: 

⮚ Ընտանիքի տեսակներն ըստ  կառավարման ոճերի: 

          5 . Արդի բջջային ընտանիքի ձևավորման և 

զարգացման փուլերը: 

⮚ Ընտանեկան կյանքի պարբերացումն ըստ ներընտանեկան 

կարգավիճակների և դերերի: 

⮚ Ընտանեկան կյանքի փուլերը և կանխատեսումը:  

⮚ Ընտանիքի հասունության մակարդակները: 

          6 .Ընտանեկան բախումների էությունը և 

հաղթահարման ուղիները :  

⮚ Դերային բախումները: 

⮚Դերային բախումների մակարդակները: 

⮚ Մրցակցությունը և դերերի բախումը: 



      7 .Ներընտանեկան հարմարումը և ընտանիքի ստեղծումը  

⮚ Ամուսնական և ներընտանեկան հարմարման 

գործընթացները և պայմանները: 

⮚ Ամուսինների հարմարման տեսակները:  

⮚ Ապրումակցումը և ներընտանեկան ֆրուստրացիաները:  

      8. Ընտանեկան բախումը և ճգնաժամերը:  

⮚Բախման էությունը : 

⮚Նորմատիվային և ոչ նորմատիվային ճգնաժամերը : 

⮚Ընտանիք կազմելու մոտիվացիան և 

ամուսնալուծությունները:  

      9.Ամուսնալուծությունը և դրա հետևանքները : 

⮚ Ամուսնալուծության հիմնական պատճառները: 

⮚ Ամուսնալուծության ռիսկերը և վիչակագրությունը: 

⮚ Ամուսնալուծության հետևանքները: 

     10. Առողջ և անառողջ ընտանիքները :  

⮚ Առողջ և անառողջ ընտանիքներ:  

⮚ Ընտանեկան կյանքը և անբավարարվածության 

հիմնախնդիրըֈ 

⮚ Հաղորդակցման բարդություններն անառողջ 

ընտանիքներում:  

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 



դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Шнейдер, Лидия Бернгардовна. Семейная психология. 

— М.: Деловая книга, 1999. — 3000 экз. 
2. Սեդրակ Ա. Սեդրակյան, Ընտանիքի հոգեբանություն 

Երևան 2010ֈ 
3. Ադիբեկյան Ա., Հայ ընտանիքի բջջայնացման 

հեռանկարները, Հայ ընտանիքի ներկան և ապագան, 

Թեզիսներ գիտաժողովի զեկուցումների, Երևան 1994 
4. Дружинин В.Н. Психология семьи. – Екатеринбург, 

2000 
5. Основы психологии семьи и семейного 

консультирования: Учеб.пособие для 

студ.высш.учеб.заведений /Под 

общ.ред.Н.Н.Посысоева. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2004. – 328с.  
6. Психологическая диагностика семейных отношений / 

В.И.Слепкова, Т.А.Заеко.- 

Լրացուցիչ-  
1. Ամիրյան Ս., Խոհեր ընտանիքի էվոլյուցիան, Iհ., 

Երևան, 1967, IIh., Երևան, 1972ֈ 
2. Мозырь: Содействие, 2006. – 196с. 6. Шнейдер Л.Б. 

Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 2-

ое изд. – М.: Академический проект; Екатеринбург, 

2006. – 768с 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-014 -Էթնոհոգեբանություն  

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին  տարի, 2-րդ  կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 14 Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 106 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիայի 

պատմական անհրաժեշտության, հասարակության 

ուսումնասիրության համար ունեցած դերի, սոցիոլոգիական 

աշխարհայացքի բազմազանության և բազմաձևության 

մասին 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 



Գիտելիք 

● Հասարակությունն իբրև համակարգ, դրա հիմնական 

տարրերը, դրանց միջև փոխկախվածության գործընթացները 

և վերահսկողության մեխանիզմները: 

Հմտություն 

● էթնոհոգեբանական հետազոտության մշակման 

հիմնական ձևերին, մեթոդներին, գործիքներին, 

վերլուծության եղանակներին 

Կարողունակություն 

● Նախագծել էթնոհոգեբանական որևէ երևույթի 

ուսումնասիրմանն ուղղված էթնոհոգեբանական 

հետազոտության ծրագիր: 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Էթնոհոգեբանության առարկան և խնդիրները: 

Էթնոս և ազգ:  

Թեմա 2. Միջէթնիկական հարաբերություններ  

Թեմա 3. Էթնոսի մշակույթը և ինքնապաշտպանության 

խնդիրը  

Թեմա 4. Էթնիկական ինքնագիտակցության և 

ինքնաճանաչում  

Թեմա 5.  Էթնոպաշտպան հոգեբանական մեխանիզմներ և 

բարդույթներ  

Թեմա 6.  Միջէթնիկական մրցակցություն, պաշտպանական 

բարդույթներ և ագրեսիվ ինքնապաշտպանություն  

Թեմա 7. Ազգային սիմվոլներ  

Թեմա 8. Էթնիկական կարծրատիպեր, էթնոցենտրիզմ և 

էթնոքաղաքականություն: 

Թեմա 9. Էթնիկական հոգեկերտվածք և մտածելակերպ 

Թեմա 10.  Ազգային բնավորություն   

Թեմա 11.  Ազգային բնավորության բարդույթներ և առանձին 

գծեր  

Թեմա 12.  Էթնոգենեզի հոգեբանական մեխանիզմներն ու 

օրինաչափությունները 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 



     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1.  Նալչաջյան Ա. Ա. Ազգային հոգեբանություն, Երևան, 

1994 թ. 

2. Фрейд З. О психоанализе М. ―Наука‖, 1989 г. 

3. Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М. ―Наука‖, 

1989 г. 

4. Налчаджян А. А.  Личность, психическая адаптация и 

творчество, Ереван 1980 г. 

5. Налчаджян А. А. Социально-психическая адаптация 

личности, Ереван, 1988 г. 
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6. Налчаджян А. А. Этногенез и асимиляция, Ереван, 

2004 г. 

7. Чебоксаров Н. Н., Чебоксарова И. А. Народы. Расы. 

Культуры. М., ―Наука‖, 1985 г. 

8. Бромлей Ю. З. Очерки теории этноса. М. ―Наука‖, 1983 

г. 

9. Ранкур-Лаферрьеер Д. Рабская душа России. Москва, 

1996 г. 

10. Фрейд А. Психология ―я‖ и защитные 

механизмы, М. ―Педагогика‖, 1987 г. 

 

Լրացուցիչ 

11. Л. Н. Гумилев ―Древняя Русь‖, Великая степь. М.,  1989 

г. 

12. Э. Фроим, ―Бегство от свободы‖, М. 1990 г. 

13. Ллойд де Моз. Психоистория, Ростов-на-Дону, Феникс, 

2000 г. 

14. Մ. Խորենացի «Հայոց պատմություն», Երևան, 1968 թ. 

15. Ն. Ադոնց «Հայոց պատմություն», Երևան, 



«Հայաստան», 1972թ. 

16. Մելքոնյան Է. Լ. Էթնիկական մշակույթն ու 

ավանդույթը, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 

Երևան, 1980 թ. 

17. Աղայան Էդ. Լեզվաբանության ներածություն. Երևան, 

1955 թ. 

18. Ասատրյան Գ., Գևորգյան Ն. Ադրբեջան, յուրացման 

սկզբունքը և իրանական աշխարհը, Երևան, 1990 թ. 

19. Հրանուշ Խառատյան-Առաքելյան. Հայ ժողովրդական 

տոները, Երևան, «Հայաստան», 2000 թ. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-015 -Հոգեդիագնոստիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 22 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 12 

Ինքնուրույն 158 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել հոգեախտորոշման առարկայի 

ծագմանն ու զարգացմանը, սովորեցնել իրականացնել անձի, 

ինտելեկտի, ընդունակությունների, միջանձնային 

հարաբերությունների, հոգեկան վիճակների 

հոգեախտորոշում: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● հոգեախտարոշման հիմնական հասկացությունները, 

մեթոդների կառուցմանը և ստուգմանը ներկայացվող 

հոգեչափողական պահանջները,  

● անձի, ինտելեկտի, կրեատիվության, 

ընդունակությունների ախտորոշման եղանակները 

● հոգեկան վիճակների կարգավորման մեթոդները: 

Հմտություն 

● առարկայան ոլորտին, այսինքն` գիտելիքներ ունենա 

հոգեբանության տարբեր ճյուղերից,  

● հոգեբանության ժամանակակից մեթոդներին, 

● նորագույն տեսություններին և ուղղություններին, 

● համակարգչային հետազոտություններ անցկացնելու 

տեխնիկային:    

Կարողունակություն 



● անցկացնել հոգեբանամանկավարժական 

հետազոտություն,  

● կատարել անձի հոգեբանական վերլուծություն, 

● կառուցել հետազոտման գործիքներ և կիրառել դրանք 

պրակտիկայում, 

● իրականացնել խորհրդատվական աշխատանք: 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հոգեդիագնոստիկայի ծագումն ու զարգացումը: 

Հոգեախտորոշման ձևավորումը մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակից 

սկսած: Հոգեախտորոշման գործընթացը Հին Եգիպտոսում, 

Բաբելոնում, Չինաստանում: Հոգեախտորոշման զարգացումը 

19դ. վերջին: Փորձարարական հոգեբանությունը որպես 

հոգեախտորոշման հիմք: Վունդտի, Գալտոնի, Էբբինհաուզի 

Քեթթելի և այլոց դերը հոգեախտորոշման կայացման 

գործում: Հոգեախտորոշման զարգացումը Ռուսաստանում: 

Թեմա 2. Հոգեախտորոշման առարկան, Ճյուղերը, կապը այլ 

գիտությունների հետ: Հոգեդիագնոստիկա առարկայի 

սահմանումները ըստ Ռ. Հեյզի, Ա.Ա. Բոդալյովի և Վ.Վ. 

Ստոլինը, Կ.Մ.Գուրևիչի: Հոգեախտորոշման ճյուղերի. 

ընդհանուր, կրթական, կլինիկական, մասնագիտական, 

դատական հոգեբանաբուժական հոգեախտորոշման 

ընդհանուր բնութագիրը: Հոգեախտորոշման կապը 

դիֆերենցիալ հոգեբանության, հոգեչափման և 

հոգեբանական գնահատման հետ:   

Թեմա 3. Հոգեդիագնոստիկայի նպատակը, պրոցեսը: 

Հոգեախտորոշման ձևերը և 4 հիմնական փուլերը: 

Հոգեախտորոշիչ իրադրության տարբերակները ըստ 

Պրուժինինի:  

Թեմա 4. Հոգեախտորոշիչ տեխնոլոգիայի սկզբունքը: 

ՏՎյալների հիմնական տեսակները:  

Հոգեախտորոշման մակարդակները: Հասկացություն LTQ 

տվյալների մասին: 

Թեմա 5. Մեթոդների կառուցմանը և ստուգմանը 

ներկայացվող հոգեչափողական պահանջները: 

Ստանդարտացման, հուսալիության և վալիդության 

սահմանումները, նրանց էությունն ու տեսակները: 

Հիմնական հասկացություններն են` ստատիստիկ նորմա, 

ստանդարտային շեղում, գլխավոր միագումարություն, 

ընտրանք, գործոնային վերլուծություն:  

Թեմա 6. Հոգեախտորոշման հոգեբանական հինքերը՝ 

թեստերի կառուցման հիմնական փուլերը: Թեստերի 

կառուցման ռազմավարությունը ըստ Բուրլաչուկի: 

Դիխոտոմիկ, տրիխոտոմիկ և ռեյտինգային սանդղակներ: 

Պիլոտաժային հետազոտություն: Առաջադրանքների 

վերլուծություն: 

Թեմա 7. Հոգեդիագնոստիկայի մեթոդները: Թեստավորման 



մեթոդի ծագման պատմությունը, թեստերի դասակարգումը 

ըստ ձևի և բովանդակության: Հարցարաններ, նրա 

տեսակները: Դիտման, զրույցի, հարցազրույցի մեթոդներ, 

հոգեֆիզիոլոգիական մեթոդիկաներ:     

Թեմա 8. Անձի ախտորոշման պրոյեկտիվ մեթոդիկաներ: 

Պրոյեկտիվ ախտորոշման նախապատմությունը: 

Պրոյեկցիան որպես հոգեբանական ֆենոմեն: 

Անգիտակցականը և պրոյեկտիվ մեթոդիկաները: Պրոյեկտիվ 

տեխնիկաների դասակարգումը ըստ Ֆրանկի: Ռորշախի 

թանաքային բծերի մեթոդիկա, ԹԱԹ, Ռոզենցվեյգի նկարային 

ֆրուստրացիա, էքսպրեսիայի պրոյեկտիվ մեթոդիկաներ: 

Թեմա 9. Ինտելեկտի ախտորոշում, ինտելեկտի թեստեր: 

«Ինտելեկտե հասկացությունը հոգեբանության մեջ: Գալտոնի 

դերը ինտելեկտի ուսումնասիրման գործում: XXդ. 

մոտեցումները ինտելեկտի վերաբերյալ: Ինտելեկտի 

կառուցվածքը: Ինտելեկտուալ թեստեր: Խոսքային և ոչ 

խոսքային ինտելեկտի թեստեր: Խմբային ինտելեկտի 

թեստեր: 

Թեմա 10. Ինտելեկտի կախվածությունը ժառանգական և 

սոցիալական գործոններից: Ժառանգականությունը և 

ինտելեկտը: Ինտելեկտի գենետիկական 

պայմանավորվածության տեսությունը: Ինտելեկտը և 

կենսաբանական միջավայրը: Սոցիալական միջավայրը և 

ինտելեկտը: Ինտելեկտի զարգացումը տարբեր տարիքում: 

Ինտելեկտի զարգացման տարբերությունները ըստ 

ընտանիքում երեխաների թվի և նրանց ծնվելու 

հերթականության: Սեռային տարբերությունները և 

ինտելեկտը:   

Թեմա 11. Կրեատիվության և ընդունակությունների 

ախտորոշում: Հասկացություն կրեատիվության մասին: 

Թերսթոունի և Գիլֆորդի գաղափարները կրեատիվության 

վերաբերյալ: Դիվերգենտ և կոնվերգենտ մտածողություն: 

Գիլֆորդի և Թորենսի կրեատիվության թեստերը: Հատուկ 

ընդունակությունների տեսակները և թեստերը:   

Թեմա 12. Տարբեր տարիքի երեխաների հոգեախտորոշման 

առանձնահատկություններն ու մեթոդները: Նխդպ., կրտ.դպ., 

դեռահասների և պատանիների հոգեախտորոշման 

առանձնահատկությունները և թեստերը: Ձախլիկ, 

տագնապախռով, գերակտիվ, աուտիկ, ինդիգո և օժտված, 

դժվար երեխաների բնութագիրը, նրանց ախտորոշումը:  

Թեմա 13. Մեծահասակների և միջանձնային 

հարաբերությունների հոգեախտորոշում: Մեծահասակների 

հոգեախտորոշման առանձնահատկությունները: Ծնող-

երեխա հարաբերությունների ախտորոշման հարցարաններ, 

երեխաների նկատմամբ ծնողական վերաբերմունքի, 

ընտանեկան փոխհարաբերությունների վերլուծության 

հարցարանններ, PARI հարցարան, ամուսնական 



հարաբերությունների ախտորոշման հարցարան:   

Թեմա 14. Հոգեկան վիճակների ախտորոշումը: Դեպրեսիայի, 

օբսեսիվ-կոմպուլսիաների, վախի, քլեպտոմանիայի 

ախտորոշում:  

Թեմա 15. Հոգեկան վիճակների կարգավորման մեթոդները: 

Հոգեբանի աշխատասենյակը որպես նյարդահոգեկան 

առողջության կանխարգելիչ միջոց: Գույնի ազդեցությունը 

մարդու վրա: Երաժշտությունը որպես ռեաբիլիտացիայի 

միջոց: Բուսականությունը, նկարները, գրքերը որպես 

հոգեթերապևտիկ միջոցներ, նրանց ճիշտ ընտրությունն ու 

ազդեցությունը մարդու վրա:   

Թեմա 16. Հոգեբանի աշխատանքի բարոյաէթիկական 

խնդիրները: Հոգեախտորոշման մեթոդիկաների 

հեղինակների առջև դրված պահանջներն ու սկզբունքները:    

Թեմա 17. Հոգեբանի իրավունքները, աշխատանքի 

կազմակերպումը, սկզբունքների և կանոնների 

բովանդակությունը: Հոգեբանի իրավունքները: Հոգեբանի 

աշխատանքի կազմակերպումը: Հոգեբանական 

գործունեության սուբյեկտներն ու օբյեկտները, նրանց 

հարաբերությունները: Հոգեբանի աշխատանքի էթիկան, 

աշխատանքի սկզբունքները: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 



-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Абт.Л Теория проективной психологии. Проективная 

психология. М., ЭКСМО-Пресс. 2000г. 

2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. 

Санкт-Петербург. Питер. 2001г. 

3. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика. Учебник для вузов. 

Питер. 2003г. 

4. Немов Р.С. Психология. Кн.3. М., Владос. 1999г. 

5. Носс И.Н. Психодиагностика. М., Изд-во КСП. 1999г. 

Լրացուցիչ 

1. Основы психодиагностики. Учебное пособие для 

студентов пед.вузов. Ростов-на-Дону.Феникс. 1996г. 

2. Практикум по общей и экспериментальной психологии. 

Под ред. А.А. Крылова. Ленинград. Изд-во Ленинградского 

унив-та. 1987г. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-016 -Սոցիալական հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 22 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 12 

Ինքնուրույն 158 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել 

հաղորդակցման,  խմբերի և դրանցում անձի վարքի  սոցիալ-

հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք՝  սոցիալական հոգեբանության հիմնական 

սկզբունքները, հասկացությունները և կատերգորիաները, 

հաղորդակցման գսոցիալ-հոգեբանական 

առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները, 

տարբեր սոցիալական խմբերի և հանրությունների 

ձևավորման և գործառնության օրինաչափություններըֈ 

Հմտություն՝  համապատասխան գիտական գրականության 

որոնելու և աշխատելու, հոգեախտորոշիչ և 

գիտահետազոտական գործունեության, մասնագիտական 



հաղորդակցմանֈ 

Կարողունակություն՝ պրակտիկայում արդյունավետորեն 

կիրառել սոցիալական հոգեբանության ժամանակակից 

նկարագրական, էմպիրիկ և փորձարարական մեթոդները, 

տարբեր հետազոտության նպատակին և խնդիրներին 

սոցիալ-հոգեբանական երևույթները ադեկվատ գնահատելու 

և մեկնաբանելու, սոցիալ-հոգեբանական հետազոտության 

ծրագիր կազմելու և գիտահետազոտական աշխատանք 

կատարելու, թիմում աշխատելու 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Սոցիալական հոգեբանության առարկան և օբյեկտը, 

ծագումն ու 

 զարգացման փուլերը: 

Թեմա 2․Սոցիալական հոգեբանության ուսումնասիրության 

մեթոդները: 

Թեմա 3․Հաղորդակցման կառուցվածքը 

Թեմա 4․ Խմբի սոցիալական հոգեբանություն: 

Թեմա 5․Անձի  սոցիալական հոգեբանություն 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն Պարտադիր- 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-017 -Տարիքային հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 18 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 132 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1.    Ուսանողներին զինել տարիքային հոգեբանության  

առարկայի , նրա խնդիրների ,  յուրաքանչյուր տարիքային 

խմբի վերաբերյալ  համապատասխան գիտելիքներով : 

2.    Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, կիրառական և մեթոդական գիտելիքները: 

3.    Ուսանողներին գաղափար տալ  տվյալ տարիքի 

առանձնահատկությունների վերաբերյալ : 

4.   Տարիքային հոգեբանության  բնագավառում  ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկայում: 

Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների շարքի 

առարկաների (ընդհանուր հոգեբանություն, 



մանկավարժական հոգեբանություն, սոցիալական 

հոգեբանություն, սպորտի հոգեբանություն, և այլն) հետ 

կապին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Տարիքային հոգեբանության ուսումնասիրման 

առարկան,  տիրապետի առարկայի ներկայացրած 

խնդիրներին , պատկերացնի առարկայի տեղն ու դերը 

հոգեբանական գիտությունների համակարգում : 

Հմտություն 

● Տիրապետում է  տարիքային հոգեբանություն  

առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին: 

● Տիրապետում է առարկայի կառուցվածքի մասին 

գիտելիքներին: 

● Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական 

գործընթացների վերաբերյալ: 

● Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ տարիքային 

հոգեբանության բնագավառում  կիրառվող                                

տեխնիկաների  և հուզակամային գործընթացների 

վերաբերյալ: 

Կարողունակություն 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

● կիրառել տարիքային հոգեբանության  

հետազոտության մեթոդները, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Տարիքային հոգեբանություն 

առարկան,խնդիրները,մեթոդները: 

1.     Տարիքային հոգեբանության , որպես գիտության 

սահմանումը: 2. Տարիքային հոգեբանության հիմնական 

բաժինները: 3. Տարիքային հոգեբանության մեթոդները, 

մեթոդաբանակն հիմքերը, դասակարգումը: 

Հոգեկանի զարգացման տեսությունները: 

1. Հոգեկանի զարգացման տեսությունների քննական 

վերլուծությունը: 2. Հոգեկանի զարգացման 

բիոգենետիկական և սոցիոգենետիկական տեսությունները: 

3. Խորհրդային հոգեբանական դպրոցի ազդեցությունը 

տարիքային հոգեբանության զարգացման վրա: 

Երեխայի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական 

առանձնահատկությունները մինչև դպրոց հաճախելը 

1. Ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական 

առանձնահատկությունները պերինատալ և նորածնության 

շրջանում: 2. Մանկիկային տարիքի բնութագիրը և 



առանձնահատկությունները: 3. Մանկության տարիքի 

նորագոյացությունները և հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքի ֆիզիոլոգիական և 

հոգեբանական առանձնահատկությունները : 

1. Կրտսեր դպրոցականի ֆիզիոլոգիական 

առանձնահատկությունը: Կրտսոր դպրոցականի 

հոգեբանական նորագոյացությունները: Նախադպրոցականի 

հոգեբանական նախապատրաստումը դպրոցին: 

Կրտսեր դպրոցականի ուսումնական գործունեությունը : 

1.Կրտսեր դպրոցականի հաղորդակցման 

առանձնահատկությունները: 2. Կրտսեր դպրոցական – 

հասակակից հարաբերությունները: 3. Կրտսեր դպրոցականի 

ուսուցման առանձնահատկությունները: Կրտսեր 

դպրոցական – մանկավարժ հարաբերությունները: 

Իմացական գործընթացները կրտսեր դպրոցական 

տարիքում: 

1.Մտածողության և երևակայության զարգացումը կրտսեր 

դպրոցական տարիքում: 2. Ըմբռնումը կրտսեր դպրոցական 

տարիքում: 3.Հիշողության զարգացումը կրտսեր դպրոցական 

տարիքում: 4 Խոսքի զարգացումւ կրտսեր դպրոցական 

տարիքում: 

Կրտսեր դպրոցականի անձի ձևավորումը : 

Կրտսեր դպրոցականի անձի ձևավորումը: 2. Կրտսեր 

դպրոցական - հասակակից հարաբերությունները: 3. Կրտսեր 

դպրոցական մեծահասակ հարաբերությունները: 

Դեռահասի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և 

տարիքի վերաբերյալ տեսությունները : 

Դեռահասի ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: 2. 

Դեռահասի սեռական դաստիարակչությունը: 3. 

Դեռահասության տարիքի վերաբերյալ տեսությունները: 

Դեռահասի ուսումնական գործունեությունը : 

1. Դեռահասի հաղորդակցման առանձնահատկությունները: 

2. Դեռահաս – հասակակից հարաբերությունները: 3. 

Դեռահասի ուսուցման առանձնահատկությունները: 

Դեռահաս – մանկավարժ հարաբերությունները: 

 

Դեռահասի անձի ձևավորումը: 

1.Դեռահասի  անձի ձևավորումը: 2. Դեռահաս  - հասակակից 

հարաբերությունները: 3. Դեռահաս  մեծահասակ 

հարաբերությունները: 

Հուզակամային ոլորտի ձևավորումը : 

Դեռահասի խառնվածքը և բնավորությունը: 2. Դեռահասի 

բարոյական զարգացումը: 3. Դևիանտային վարքագծի 

ձևավորումը դեռահասության տարիքում: 

Պատանու  ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները և 



տարիքի վերաբերյալ տեսությունները : 

Պատանու  ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները: 2. 

Պատանու  սեռական դաստիարակչությունը: 3. 

Պատանեկության տարիքի վերաբերյալ տեսությունները: 

Պատանու  ուսումնական գործունեությունը : 

1. Պատանու  հաղորդակցման առանձնահատկությունները: 

2. Պատանի  – հասակակից հարաբերությունները: 3. 

Պատանու  ուսուցման առանձնահատկությունները: Պատանի  

– մանկավարժ հարաբերությունները: 

Պատանու  անձի ձևավորումը : 

1.Պատանու  անձի ձևավորումը: 2. Պատանի  - հասակակից 

հարաբերությունները: 3. Պատանի մեծահասակ 

հարաբերությունները: 

Վաղ հասունության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը : 

1. Վաղ հասունության տարիքի ֆիզիոլոգիական բնութագիրը: 

2. Վաղ հասունության տարիքի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 3. Վաղ հասունության տարիքի 

անձնայի առանձնահատկությունները: 

Միջին  հասունության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը  

2. Միջին հասունության տարիքի ֆիզիոլոգիական 

բնութագիրը: 2. Միջին հասունության տարիքի 

հոգեբանական առանձնահատկությունները: 3. Միջին 

հասունության տարիքի անձնայի 

առանձնահատկությունները: 

ՈՒշ հասունության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը : 

3. ՈՒշ հասունության տարիքի ֆիզիոլոգիական բնութագիրը: 

2. ՈՒշ հասունության տարիքի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները: 3. Անձի տիպերը ուշ 

հասունության տարիքում: 4.Զառամյալություն: Մահվան 

իրավունք: Էֆտանազիա: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 



● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-132 -Մանկավարժություն  

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել մանկավարժական տեսական 

գիտելիքները արդյունավետ կիրառելու կարողություններով և 

հմտություններով, ընդարձակել նրանց մանկավարժական 

աշխարհայացքը զարգացնել մանկավարժական 

վերլուծական, համադրական և ստեղծագործական 

կարողությունները: Ձևավորել մանկավարժական  տարբեր 

իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու կարողություն: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● մանկավարժության առարկան, հիմնական 

հասկացությունները, կարևորագույն խնդիրները,  

● մանկավարժության կապը այլ գիտությունների հետ,  

● մանկավարժական գիտաճյուղերի բնութագիրը,  

● մանկավարժության գիտահետազոտական 

մեթոդները,  

● անձնավորության զարգացման և ձևավորման 

գործոնները,    

● անձնավորության զարգացման տարիքային փուլերը,  

● կրթության բովանդակության ընդհանուր 

բնութագիրը,  

● ուսուցման գործընթացի էությունը,  

● ուսուցման սկզբունքները,  

● ուսուցման մեթոդները և միջոցները,  



● ուսուցման կազմակերպման ձևերի էվոլյուցիոն 

զարգացումը,  

● դասը որպես ուսուցման կազմակերպման հիմնական 

ձև,  

● ուսուցման կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  

● ուսուցման գործընթացի կազմակերպման 

դիդակտիկական նոր համակարգերը,  

● ուսուցման գործընթացի  ախտորոշումն ու 

վերահսկումը,  

● ուսուցման ժամանակակից մեթոդների ու 

տեխնոլոգիաների կիրառումը դպրոցում,  

● ուսուցչին ներկայացվող կոմպետենցիաներ և 

մասնագիտական կոմպետենտություն,  

● դաստիարակության նպատակի հիմնախնդիրը,  

● դաստիարակության գործընթացի էությունը, 

առանձնահատկությունները,  

● դաստիարակության օրինաչափությունները, 

սկզբունքները,  

● դաստիարակության մեթոդները և կազմակերպման 

ձևերը,  

● դաստիարկության բաղադրամասերը:  

Հմտություն 

● մանկավարժության հիմնական հասկացությունների 

բնութագրմանը,  

● տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելուն  

● ուսուցման  և  դաստիարակության 

 մեթոդների  ու  տեխնոլոգիաների 

իմաստավորմանը,  

● ուսուցման և դաստիարակության սկզբունքների 

իմասատավորմանը,  

● տնօրենի,  փոխտնօրենների,  ուսուցիչ-

դաստիարակի  կոմպետենցիաների գաղափարագրմանը  

● մանկավարժական վարպետությանը:  

Կարողունակություն 

● արդյունավետ օգվտել մանկավարժության 

գիտահետազոտական մեթոդներից,  

● իմաստավորել անձի զարգացման գործոնները,  

● իմաստավորել անձի զարգացման տարիքային 

շրջափուլերը,  

● իմաստավորել ուսուցման և դաստիարակության 

կազմակերպման օժանդակ ձևերը,  

● բնութագրել ուսուցողական և միավորային 

մատյանները,  

● ներկայացնել արդի գնահատման համակարգը,  

● ներկայացնել ուսուցման ժամանակակից 

տեխնոլոգիաները,  



● կարևորել ուսուցչին ներկայացվող 

կոմպետենցիաները,  

● տրամաբանել մասնագիտական կոմպետենտության 

ձեռքբերման պահանջները  

● արագ կողմնորոշվել տարաբնույթ դաստիարակչական 

իրավիճակներում,  

● տիրապետի մանկավարժական տեխնիկային,  

● տիրապետի կոլեկտիվի տեսական հիմունքներին, 

● տիրապետի դպրոցի կառավարման հիմունքներին: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Մանկավարժությունը ծագումը, օբյեկտը, առարկան, 

հիմնական հասկացություններըֈ Դաստիարակության 

նպատակի հիմնախնդիրը մանկավարժության մեջֈ 

Թեմա 2․ Անձնավորության զարգացման գործոնները, 

տարիքային փուլերըֈ Անձնավորության ձևավորման խնդիրը 

մանկավարժության մեջֈ 

Թեմա 3 ․  Դիդակտիկայի էությունը, հիմնական 

հասկացությունների բնութագիրըֈ Ուսուցման գործընթացի 

էությունը, օրինաչափությունները, սկզբունքներըֈ 

Ուսուցման մեթոդները, կազմակերպման ձևերըֈ 

Թեմա 4 ․  Դաստիարակության գործընթացի էությունը, 

իմաստները, օրինաչափությունները, 

առանձնահատկություններըֈ Դաստիարակության 

սկզբունքներըֈ Դաստիարակության մեթոդները, դրանց 

դասակարգումը, դաստիարակության կազմակերպման 

ձևերըֈ 

Թեմա 5․ Աշակերտական կոլեկտիվի ձևավորումըֈ 

Թեմա 6․ Դպրոցականների աշխարհայացքի ձևավորումըֈ 

Թեմա 7․ Դաստիարակության բաղադրամասերըֈ 

Թեմա 8․ Դպրոցի կառավարման հիմունքները 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 



     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Յու. Ամիրջանյան, Ա. Ա. Սահակյան, 

Մանկավարժություն, Ե.2004  

2. Ն. Ե. Կովալյով, Բ. Ֆ. Ռայսկի, Ն.Ա.Սորոկին, 

Մանկավարժության ներածություն  

3. Գ. Ե. Ղույումչյան, Մանկավարժություն, 1,2 գիրք, Ե 

2005  

4. Յու. Կ. Բաբանսկի, Մանկավարժություն, հատոր 1-2, 

Ե. 1986  

5. Վ. Ա. Կրուտեցկի, Մանկավարժական հոգեբանության 

հիմունքներ, Ե.1976  

6. Ս. Պ. Մանուկյան, Մանկավարժական ընդհանուր 

հիմունքներ, Ե.1999  

7. Լեոնտև, Հոգեկանի զարգացման պրոբլեմները, Ե. 

1968  

8. И. П. Подласый, Педагогика, М. 2003  

9. Б. П. Есупова, Основы дидактики, 1967  

10. .А. С. Макаренко, Педагогическая поема, М. 1979 
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Երևան, 1963թ.  

4. Ժ.Ժ. Ռուսսո «Էմիլ կամ դաստիարակության մասինե, 2 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-018 - Սոցիոլոգիայի և սոցիալական 

աշխատանքի հիմունքներ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

3-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է ուսանողների շրջանում 

գիտելիքներ ձևավորել սոցիոլոգիական 

հետազոտությունների մեթոդաբանական, մեթոդական 

հիմքերի և առանձնահատկությունների, ընթացակարգի, 

ինչպես նաև՝ սոցիալական աշխատանքի ընդհանուր 

տեխնոլոգիաների և մեթոդների վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի հետազոտական 

ընթացակարգի հիմնական առանձնահատկությունները: 

Հմտություն 

Սոցիալական աշխատանքի և  սոցիոլոգիական 

հետազոտման հիմնական մեթոդներ, գործիքների մշակման 

ձևեր, վերլուծության հիմնական եղանակներ: 

Կարողունակություն 

Նախագծել սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական 

հիմնախնդիրների բացահայտմանն ուղղված 

հետազոտության ծրագիր: 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Սոցիոլոգիական հետազոտություն.  

Թեմա 2. Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիր: Թեմա 3. 

Չափման խնդիրը սոցիոլոգիական հետազոտություններում: 

Թեմա 4 Ընտրանքը սոցիոլոգիական 

հետազոտություններում: 

Թեմա 5. Սոցիոլոգիական հետազոտության մեթոդներ: 

Թեմա 6. Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաներ: 

Թեմա 7. Սոցիալական աշխատանքի մեթոդներ: 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդները  

Խմբային աշխատանք,  

անհատական ներկայացումներ, բանավեճ, հարց ու 

պատասխան, հարցախույզ: 



Գնահատման չափանիշները. 

Ուսանողի գիտելիքը՝ 

✔ սոցիոլոգիայի  ուսումնասիրման օբյեկտի, առարկայի, 

ֆունկցիաների, հիմնական խնդիրների վերաբերյալ, 

✔ սոցիոլոգիական հետազոտական ծրագրի կազմման 

առանձնահատկությունները, 

✔ սոցիալական աշխատանքի գործառնական դաշտի 

վերաբերյալ,  

✔ սոցիալական աշխատանքի և սոցիոլոգիական 

հետազոտությունների հիմնական ընթացակարգերի 

վերաբերյալ: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Է. Ա. Կյուրեղյան «Կիրառական սոցիոլոգիա», Եր. 

2006 

2. Մկրտչյան Ե.Ռ.,Բալայան Ն.Մ.,Սոցիոլոգիա, Երևան 

2002 

3. Павленок П.Д.Социологический аспект социальной 

работы.М.«Луч». 2001г. 

4. Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г. Социология для 

социальной работы. – М., 2002.  

5. L. Domenelli, Sociology for Social Work, 1997  

6. Sociology & Social Work Series Editors J.Parker and 

G.Bradley, 2014  

Լրացուցիչ- 

1. Качественный менеджмент в учреждениях социальной 

сферы‖. Материалы международной научно-практической 

конференции.  – Н. Новгород:  издательство ООО 

―Педагогические технологии‖, 2006. – 100с. СР-К245-

249,67, 43. 47 

2. Акмалова А.А. Социальная работа с мигрантами и 

беженцами: Учеб. Пособие/ отв. Ред. П.Д. Павленок.- 

М.: ИНФРА-М, 2008.- 220 с. ISBN978-5-16-003015-9 СР-

А100. 

3. Введение в специальность «Социальная работа»: 

Программа курса, планы семинарских занятий, темы 

рефератов/Сост. Бараева О.Н.- Н.Новгород:ННГУ, 

2001.- 9с. СР-В51 

4. Журавлѐва И.В. Здоровье подростков: 

социологический анализ. – М.: изд-во Института 

социологии РАН, 2002. 

5. Конфликты в социальной сфере и их регулирование. – 

Казань: Изд-во Печатный двор, 2008.  

6. Саралиева З.Х. Система социальной работы. 

Монография.-Н.Новгород: НИСОЦ. 2008. 

7. Weaver W. Wallace. Social Problems. New York, 1954 



Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-019 -Բժշկական հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ծանոթացնել ուսանողներին բժշկական հոգեբանության 

առարկային, ճյուղերին (նեյրոհոգեբանություն, 

պաթոհոգեբանություն, հոգեսոմատիկա), յուրահատուկ 

մեթոդներին, հոգեկան խանգարումների հիմնական 

դասակարգումներին: Առարկայի նպատակն է նաև 

բացահայտել հիվանդությունների առաջացման, 

ախտորոշման, կանխարգելման և բուժման հարցերում 

հոգեբանական գիտելիքների կիրառման հնարավորությունըֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

բժշկական հոգեբանության հիմնական բաժինները, 

սկզբունքները; 

           հոգեկան գործընթացների հիմնական խախտումները, 

ինչպես նաև հետազոտման հիմնական ախտահոգեբանական 

մեթոդները և հոգեշտկողական աշխատանքի հիմնական 

ուղղությունները; 

          տվյալ կատեգորիայի երեխաների և մեծահասակների 

հոգեբանական ուսումնասիրման առանձնահատկությունները; 

          զարգացման խախտումներով երեխաներին և նրանց 

ընտանիքներին ցուցաբերվող հոգեբանական օգնության 

հիմնական ուղղությունները: 

Հմտություն 

● ժամանակակից բժշկական հոգեբանության 

հետազոտման մեթոդներին, դրանց կիրառմանը` 

հոգեախտաբանական հետազոտման խնդիրներին 

համապատասխան; 

● երեխաների հոգեկան զարգացման անոմալիաների 

հոգեբանական ախտորոշմանը; 

● հոգեթերապևտիկ զրույցին՝ որպես շփման արվեստի 

● հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաների կիրառմանն ու 

վերծանմանը; 

●  տարբեր տարիքի երեխաների և նրանց ծնողների հետ 



խորհրդատվական և հոգեշտկողական աշխատանքին: 

Կարողունակություն 

● կիրառել հոգեկան խախտումների ախտորոշման 

մեթոդիկաները; 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

● մեկնաբանել ստացված տվյալները` դրված 

խնդրին համապատասխան; 

● իրականացնել խորհրդատվական, հոգեշտկողական 

աշխատանք զարգացման խախտումներով երեխաների և 

դեռահասների հետ; 

● ցուցաբերել հոգեբանական օգնություն անձնային 

խախտումներով երեխաների և դեռահասների ընտանիքներին: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

1. Ներածություն: 

2. Բժշկական հոգեբանության հիմնական ճյուղերը: 

3. Բժշկական հոգեբանության մեթոդները: 

4. Հոգեկան գործունեության խախտումների հոգեբանակա

ն մեխանիզմները: 

5. Զառանցանքային ընկալում, աշխարհի պատկերի աղավ

աղում: 

6. Մտածական գործունեության խախտումներ: 

7. Գիտակցության խանգարումներ: 

8. Հիշողության և ինտելեկտի խանգարումներ: 

9. Հուզակամային ոլորտի խանգարումներ: 

10. Հոգեպրոֆիլակտիկայիկազմակերպումը և մշակումը: 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր գնահատականի 

20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 

միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 



     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1.      Блейхер, В. М. Клиническая патопсихология: 

руководство для врачей и клинических психологов / В. М. 

Блейхер, И. В. Крук, С. Н. Боков. М., 2002. 

2.      Детская патопсихология: Хрестоматия. М., 2000. 

3.      Зейгарник, Б. В. Патопсихология / Б. В. Зейгарник. М., 

1999. 

4.      Клиническая психология / Б. Д. Карвасарский и др. 

СПб., 2005. 

5.      Клиническая психология / п. ред. М. Перре, У. 

Бауманна. СПб., 2002. 

6.      Карсон, Р.Анормальная психология / Р. Карсон, Дж. 

Батчер, С. Минека. СПб., 2006. 

7.      Комер, Р. Патопсихология поведения. Нарушения и 

патологии психики / Р, Комер. СПб, 2002. 

8.      Международная классификация болезней (10-й 

пересмотр): Классификация психических и поведенческих 

расстройств. Клинические описания и указания по 

диагностике. СПб, 1994. 

9.      Патопсихология: Хрестоматия. М., 2000. 

10.  Репина, Н. В. Основы клинической психологии / Н. В. 

Репина, Д. В. Воронцов, И. И. Юматова. Ростов-на-Дону, 

2003. 

11.  Хомская, Е. Д. Нейропсихология / Е. Д. Хомская. М., 

1987. 

 

Լրացուցիչ 

1.      Аммон, Г. Психосоматическая терапия / Г. 

Аммон. СПб., 2000. 

2.      Антонян, Ю. М. Криминальная патопсихология / Ю. М. 

Антонян, В. В. Гульдан. М., 1995. 

3.      Бек, А. Когнитивная терапия депрессии / А. Бек и др. 

СПб., 2003. 

4.      Братусь, Б. С. Аномалии личности / Б. С. Братусь. М., 

1988. 

5.      Каплан, Г. И.. Клиническая психиатрия: в 2 т / Г. И. 

Каплан, Б. Дж. Сэдок. М., 1994. 

6.      Кемпинский, А. Психология шизофрении / А. 



Кемпинский. СПб., 1998. 

7.      Кожуховская, И. И. Нарушение критичности у 

психически больных / И. И. Кожуховская. М., 1985. 

8.      Корсакова, Н. К. Клиническая нейропсихология / Н. К. 

Корсакова, Л. И. Московичюте. М., 1988. 

9.      Кризисные события и психологические проблемы 

человека / П. ред. Л.А. Пергаменщика. Минск, 1997. 

10.  Критская, В. П. Патология психической деятельности 

при шизофрении: мотивация, общение, познание / В. П. 

Критская, Т. К. Мелешко, Ю. Ф. Поляков. М., 1991. 

11.  Куттер, П. Современный психоанализ / П. Куттер. СПб., 

1997. 

12.  Крукович, Е. И. Кризисное вмешательство / Е. И. 

Крукович. Минск, 2003. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-020 -Կազմակերպչական հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 18 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 132 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ, կազմակերպություններում ներգրավված 

մարդկանց վարքի վերաբերյալ, համակարգային 

գիտելիքների ձևավորում:  Ղեկավարման տարբեր 

մակարդակներում , գործունեության տարբեր ոլորտներում 

ներգրավված մարդկանց անձնային  որակների, 

կոմմունիկատիվ ընդունակությունների, փոխներգործության 

սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունների 

վերաբերյալ գիտելիքների, կարողությունների  ձևավորում, 

մարդկան վարքի ղեկավարման գործնական հմտությունների 

ձևավորում: 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Կազմակերպչական վարք առարկայի նպատակները, 

խնդիրները, հիմնական ուղղությունները և կիրառական 

հետազոտությունների պրակտիկ կիրառման ոլորտները 
●  Կազմակերպչական վարք առարկայի կայացման 



պատմությունը 
● մենեջերի գործունեության հիմնական սկզբունքները և 

գործառույթները 
●  ղեկավարման հիմնական ոճերը 
● թիմերի կազմակերպման և հարաբերությունների 

կարգավորման օրինաչափությունները 

Կարողունակություն 
● ղեկավարել մարդկանց և խմբերի  հոգեկան 

վիճակները, կոնֆլիկտերի հանգուցալուծման տեսական և 

գործնկան հիմքերը 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1  «Կազմակերպչական վարքե հասկացությունը, 

զարգացման ուղինները 

● հիմնական հայեցակարգերը, կազմակերպչական 

վարքի մոդելները, ժամանակակից խնդիրները, 

կազմակերպչական վարքի համակարգի բաղադրիչները 

Թեմա 2 Աշխատողների անհատական 

առանձնահատկությունները, նրանց բնորոշ 

հատկությունները և կազմակերպությունը: 

● Հոգեվերլուծություն, բիհեյվորիզմ, անձնային գծերի 

տեսություն, հումանիստական հայեցակարգ 

Թեմա 3. Ղեկավարների որոշումների կայացումը / կոգնիտիվ 

իրավասություն/ 

● Որոշումների կայացման մեխանիզմների, 

օրինաչափությունների վերաբերյալ առկա տեսությունները 

● Որոշումների ընդունումը իբրև խաղ 

● Ռազմավարության տեսակնե Բանտարկյալի 

երկընտրանքը 

● Որոշումների ընդունման մեթոդը Մ. Վինսնենսկի 

● Յոթ աստիճաններ որոշման ընդունման մեթոդը, 

● Որոշումների կոգերենտություն 

● Որոշումների իրականացում  

● Վրամ-Էտտոն-

Յագոյի կառավարչական որոշման ոճերի տեսություն 

Թեմա 4. Կազմակերպության խթանման դրդապատճառը և 

արդյունավետությունը 

● Խթանման  դրդապատճառները և մեթոդիկաները 

● Աշխատանքի արտադրողականության խթանումը ըստ 

Ֆ. Թեյլորի 

● Հոգետեղնիկական մոտեցման խթանումը 

● Պահանջմունքները և ինքնիրացումը ըստ Մասլոուի 

● Պահանջմունքները,  դրդապատճառները և 

արժեքները, արժեքների գործառույթները 

● Աշխատանքի «հարստացման տեխնոլոգիաները 

Թեմա 5 . Ակտիվություն, հոգնածություն և մարդու 

ֆունկցիոնալ այլ վիճակներ 

● աշխատանքի օպտիմալ լավագույն ռեժմների 



մշակման տարբերակները 

● աշխատանքի նորմավորման, ուսուցման պրոցեսի 

օպտիմալացման վերաբերյալ գոյություն ունեցող 

տեսակետները 

● մարդու ֆունկցիոնալ վիճակները և նրա տեսակները 

● հոգնածություն, հոգնածության ախտորոշում ըստ 

օբյեկտիվ, սուբյեկտիվ չափորոշիչների  

Թեմա 6      Լիդերությունը կազմակերպությունում Թեմա 6 

● Լիդերության տեսակները և ոճերը  

● Լիդերության  հայեցակարգերը  

Թեմա 7  Ազդեցություն, վստահություն, իշխանություն 

● Սոցիալական բանականություն 

● Բարեխիղճ մենեջմենթի էթիկայի կանոնները 

● Հաղորդակցում, ձևերը, ակտիվություն 

● Հաղորդակցման օպտիմալացման ձևերը     

Թեմա 8 . Կոնֆլիկտ՝  կանխարգելում և կառավարում 

● Կոնֆլիկտի ընդհանուր բնութագիրը, տեսակները և 

կանխարգելումը 

● Կոնֆլիկտի պատճառները և փուլերը 

● Կոնֆլիկտ և   հույզեր 

● Կոնֆլիկտոլոգիայի տիպիկ սխալները և կոնֆլիկտի 

հանգուցալուծման ուղիները 

Թեմա  9.Կազմակերպությունը   որպես  համակարգ 
● Կազմակերպությանը համակարգված մոտեցումը 
● Համակարգի տիպերը  

Թեմա 10 Կազմակերպչական կյանքի փուլերի մոդելները  

● Կազմակերպության կյանքի փուլերը և 

կազմակերպությունների զարգացումը 

● Գաղափար կազմակերպության զարգացման տարբեր 

մոդելների մասին 

● Կազմակերպության զարգացման մոդելների 

վերլուծությունը ըստ տարբեր հեղինակների 

Թեմա11.Կազմակերպության կառավարման 

նորամուծությունները 
● Նորամուծությունների կիրառումը 

կազմակերպությունների կառավարման մեջ 
● Կազմակերպության կյանքում տեղի ունեցող 

փոփոխության տեսակները 
● Կազմակերպչական դիմադրությունների հետ 

աշխատելու տեխնոլոգիաները 
● Փոփոխության դիմադրության պատճառները 
● Փոփոխության ներմուծման էտապները. և 

հանձնարարությունները  

Թեմա 12. Կազմակերպչական մշակույթ 

● Կազմակերպության արդյունավետությունը և 

մշակույթը 



● Աշխատակիցների ջանքերի միացման սկզբունքը: 

● Գ.Խոֆստեդի և Է.Շեյնի մոդելների ինտեգրացիան 

● Կազմակերպչական մշակույթի մասերը և 

մակարդակները 

● Ղեկավարների վարքի բնութագրերը 

Թեմա 13.Կոմմունիկատիվ վարքը   կազմակերպությունում 

● Շփման սահմանումը և ֆունկցիաները 

● Մարդուն մարդու կողմից հասկանալու 

հնարավորությունները 

● Էմոցիաների արտահայտման գիտակցաբար ճնշման 

հատկությունները. 

● Միջանձնային  ընկալման էֆեկտները 

● Շփման մեջ սեռական տարբերությունները  

 Թեմա14.   Կազմակերպություններում տեղի ունեցող 

փոփոխություների ակտուալ ուղղությունները. 
● Մարդկային ռեսուրսների զարգացման կարևոր 

ուղղությունները կազմակերպչական մակարդակում: 
● Աշխատատեղերի հավաստագրման մասին: 
● Կառավարողականության բարձրացման մասին: 
● Աշխատակազմի զարգացման և ուսուցման մասին: 
● Կազմակերպության ֆունկցիայի կառուցվածքի մեջ 

կրթական ֆունկցիայի ներմուծումը 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 



-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 
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1. Armstrong M.,Armstrong‘s handbook of human resource 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-021 -Հոգեբանության դասավանդման 

մեթոդիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 20 

Ինքնուրույն 148 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողին ծանոթացնել հոգեբանության տեսական և 

կիրառական հիմքերի դասավանդամանը 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք՝  

● Հոգեբանության հանրակրրթական, միջին 

մասնագիտական, և բուհում մեթոդաբանական և 

մեթոդական հիմքերի դասավանդման,  հոգեբանության 

դասախոսությունների, սեմինար, գործնական և լաբորատոր 

պարապմունքների վարման մեթոդիկայի իմացությունֈ  

Հմտություն՝  

● Դասախոսությունների, սեմինար, գործնական և 

լաբորատոր պարապմունքների վարման մեթոդիկայի և 

ուսուցման ակտիվ մեթոդների կիրառություն, 

հոգեբանության ուսումնասիրության գործընթացում 

ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման հիմնական 

http://www.apexcpe.com/publications/471001.pdf
http://www.apexcpe.com/publications/471001.pdf
https://courses.lumenlearning.com/boundless-management/chapter/why-study-organizational-theory/
https://courses.lumenlearning.com/boundless-management/chapter/why-study-organizational-theory/


հնարքներին տիրապետում  

Կարողունակություն՝  

Հոգեբանության դասավանդման մեջ ինքնուրույն 

աշխատանքի կազմակերպում և կառավարում,  

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկան որպես 

գիտաճյուղ 

Թեմա 2․ Տեսական հոգեբանության դասավանդման 

մեթոդաբանական առանձնահատկություններըֈ 

Թեմա 3․ Կիրառական հոգեբանության  դասավանդման 

մեթոդաբանական առանձնահատկություններըֈ 

Թեմա 4․ Կրթական համակարգում հոգեբանության 

դասավանդման մեթոդներն ու սկզբունքներըֈ 

Թեմա 5․ Հոգեբանության ուսումնական պարապմունքների 

ձևերը և դրանց վարման մեթոդիկան բուհերում 

Թեմա 6․ Դասը որպես ուսումնական աշխատանքի հիմնական 

ձև միջին մասնագիտական ուսումնական 

հաստատությունում և դպրոցումֈ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն Պարտադիր- 



1. Амельков, А. А. Основы методики преподавания 

психологии․ – Мн., 2006. 

2. Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии . –

М., 2001. 

3. Герасимова, В. С. Методика преподавания психологии: 

курс лекций. – М.: Ось-89, 2009. 

4. Запрудский, Н. И. Современные школьные технологии: 

Пособие для учителей. – Мн., 2006. 

5. Карандашев, В. Н. Методика преподавания 

психологии. – СПб., 2009. 

Լրացուցիչ- 

5. Бадмаев, Б. Ц. Психология в работе учителя: в 2 кн. – 

М., 2004. 

6. Осмоловская, И. М. Наглядные методы обучения: учеб. 

пособие. – М., 2009. 

7.  Осмоловская, И. М. Словесные методы обучения: 

учеб. пособие. – М., 2008. 

Рожина, Л. Н. Развитие эмоционального мира личности: 

пособие для учителей и практических психологов. – Мн., 

2003. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-022 - Իրավաբանական հոգեբանություն և 

փորձաքննություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 

Ինքնուրույն 120 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 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 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

●  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  

Հմտություն 

● համագործակցել տվյալ և հարակից ոլորտների այլ 

մասնագետների հետ, աշխատել մասնագիտական 

միջավայրում: 

Կարողունակություն 

● տարբերակել դատահոգեբանական 

փորձաքննություններն ըստ գործերի և ընտրել գործիքակազմ 

դրանց իրականացման համար, 

● վերլուծել դատահոգեբանական 

փորձաքննությունների եզրակացությունների որակը և տալ 

դրանց մասնագիտական գնահատական, 

● ձևակերպելու իրավաբանական ոլորտի տարբեր 

գործունեությամբ զբաղվող անձանց սոցիալ-հոգեբանական 

պատրաստվածության խնդիրները և ցույց տալ դրանց 

լուծման ուղիները 

● վերլուծել հանցագործ անձի սոցիալ-հոգեբանական 

դեգրադացման պատճառները 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1- իրավաբանական հոգեբանության ընդհանուր 

հիմուքները 

Թեմա 2- իրավաբանական հոգեբանության 

տեսամեթոդաբանական հիմքերը, մեթոդները 

Թեմա 3- քրեաբանական հոգեբանության առարկան եվ 

խնդիրները, դատական գործունեության հոգեբանություն 

Թեմա 4- հանցագործ անձի հոգեբանական 

տիպաբանությունը: անչափահաս իրավախախտի 

հոգեբանություն 



Թեմա 5- քրեակատարողական համակարգի հոգեբանություն 

Թեմա 6- դատահոգեբանական փորձաքննության 

ներածություն 

Թեմա 7- դատահոգեբանական փորձաքննության իրավական 

հիմքերը: փորձագետի ընտրությունը եվ փորձաքննության 

արդյունքների շարադրումը 

Թեմա 8- հոգեբանական խնդիրները դատահոգեբանական 

պրակտիկայում 

Թեմա 9- աֆեկտի դատահոգեբանական փորձաքննությունը 

Թեմա 10- փորձաքննությունը` սեռական 

անձեռնմխելիության դեմ եվ սեքսուալ բռնությունների 

գործերով թեմա 11- վերահսկման լոկուս 

Թեմա 11- անչափահասի դատահոգեբանական 

փորձաքննություն 

Թեմա 12- հետմահու փորձաքննություն, 

յուրահատկությունները 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդ՝ քննություն, ինքնուրույն աշխատանք 

Գնահատման չափանիշները՝   նյութի 

ինքնուրույն վերլուծություն,պատասխանների 

ամբողջականություն: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  

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 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-023 -Կոնֆլիկտի հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 32 Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 20 

Ինքնուրույն 148 

Ընդամենը 180 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 



Դասընթացի նպատակը Ծանոթացնել կունֆլիկտի նատմամբ ժամանակակից 

հոգեբանական մոտեցումների, կոնֆլիկտի տեսակների․ նրա 

կռավարման ուղիների և կոնֆլիկտի իրադրությունում 

մասնագիտական օգնության խնդիրների հետֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք՝  

● Կոնֆլիկտի վերաբերյալ հիմնական մոտեցումների և 

նրա ուսումնասիրության, կոնֆլիկտի հոգեբանության 

հիմնական հասկացությունների, առաջացման, զարգացման, 

կարգավորման աղբյուրների և մեխանիզմների իմացություն,   

Հմտություն՝  

● Կոնֆլիկտի ախտորոշման և կարգավորման 

եղանակներին ու ընթացակարգերին  տիրապետումֈ 

Կարողունակություն՝  

Կոնֆկիկտային փոխգործողության պրոցեսում նրա 

գոծառույթների տարբերակում, դրանց կառավարման 

եղանակների ընտրությունֈ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Կոնֆլիկտի հոգեբանության հիմնական տեսական 

մոտեցումները 

Թեմա 2․ Կոնֆլիկտի սահմանումը և տեսակները 

Թեմա 3․ Կոնֆլիկտի դինամիկան և գործառույթները 

Թեմա 4․ Ներանձնային կոնֆլիկտ 

Թեմա 5․ Միջանձնային կոնֆլիկտ 

Թեմա 6․ Կոնֆլիկտները կազմակերպություններում 

Թեմա 7․ Միջխմբային կոնֆլիկտ 

Թեմա 8․ Կոնֆլիկտների կառավարումը 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 



     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Агеева Л. Г. Конфликтология.—Ульяновск: УлГТУ, 

2010. - 200 с. 

2. Дмитриев А. В. Конфликтология: учебник для вузов. 3-

е изд., перераб. и доп. М. : Аль-фа-М, 2012. 336 с 

3. Канатаев, Ю.А. Психология конфликта/ Ю.А. Канатаев. 

- М.: ВАХЗ, 2005. - 79 с. 

4. Кибанов А.Я. Конфликтология: Учебник / Под ред. А.Я. 

Кибанова. - М.: ИНФРАМ, 2005. - 302 с. 

5. Ратников В. П., Голубь В. Ф., Лукашова Г. С. 

Конфликтология: Учебник для вузов/В.П. Ратников, В.Ф. 

Голубь, Г.С. Лукашова и др.; под ред проф. В.П. Ратникова. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. –206с. 

Լրացուցիչ- 
1. Աղուզումցյան Ռ. Վ., Լոքյան Ա. Բ., Պետրոսյան Լ. Հ., 

Կոնֆլիկտի կառավարումը կազմակերպություններում, 

«Պետական ծառայությունե հրատ., 2012.- 76 էջֈ 

2. Карташев Я.П. Конфликты в организации. – М., 

Лаборатория книги, 2010 – С. 78. 

3. Хасан Б., Конструктивная психология конфликта, 

СанктПитербург: Питер, 2003,  

4. Емельянов С., Практикум по конфликтологии, СПб., 

2007, 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-024 -Ինքնակարգավորման հիմունքներ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 20 Դասախոսություն 10 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 130 

Ընդամենը 150 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 



Դասընթացի նպատակը Առարկայի ուսումնասիրման նպատակն է ուսանողների մոտ 

ձևավորել ինքնաուսումնասիրման, ինքնաճանաչման և 

ինքնակատարելագործման ունակություն, իրեն և այլոց 

անհրաժեշտության դեպքում օգնելու մոտիվացիա և 

պատրաստակամություն: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● ինքնակարգավորման մեթոդներն ու մեթոդիկաները, 

● ինքնակարգավորման մեխանիզմները: 

Հմտություն 

● գիտության մեջ կիրառվող ինքնակարգավորման 

տեխնիկաներին, 

● պրակտիկ հոգեբանին ներկայացվող 

բարոյագիտական պահանջներին: 

Կարողունակություն 

● անցկացնել ինքնադիտում, անձնային որակների 

ինքնավերլուծություն, 

● այցելուների հետ իրականացնել թերապևտիկ 

աշխատանքներ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1 Հոգեկարգավորման ձևավորումն ու զարգացումը, 

առարկան, խնդիրներն ու մեթոդներըֈ  Հոգեկարգավորման 

միջոցները նախնադարումֈ Կրոնը և հոգեկարգավորումըֈ 

Դաոցիզմֈ Ժողովրդական հոգեամոքման միջոցներըֈ 

Հոգեկարգավորման տեսակներըֈ Հոգեբանի 

մասնագիտական պարտավորվածության բաղադրամասերըֈ 

Թեմա 2 Ինքնակարգավորման էությունն ու մակարդակներըֈ 

Ինքնակարգավորման էությունըֈ Ինքնակարգավորման 

սկզբունքներըֈ Ինքնակարգավորման մակարդակները ըստ 

Լ.Պ.Գրիմակիֈ  

Թեմա 3 Ինքնակարգավորման եղանակները, մեխանիզմներն 

ու մեթոդներըֈ Հանգստի, վերականգնման, ակտիվացման 

էֆեկտներֈ Շնչառության կառավարման հետ կապված 

մեթոդներըֈ Մկանների տոնայնությունը, շարժումը 

վերահսկելու մեթոդներըֈ Բառի ազդեցության հետ կապված 

մեթոդներըֈ Նկարելու հետ կապված մեթոդներըֈ Հոգեկանի 

ինքնակարգավորման մեթոդներըֈ  

Թեմա 4 Մեդիտացիան և յոգան որպես հոգեկան 

ինքնակարգավորման մեթոդներֈ Մեդիտացիայի տեսակներըֈ 

Մեդիտացիայի ազդեցությունը առողջական վիճակի վրաֈ 

Մեդիտացիայի ազդեցությունը անձնային աճի վրաֈ 

Մեդիտացիայի ազդեցությունը ուսման և կրթության վրաֈ 

Յոգայի դերն ու նշանակությունը հոգեկան 

ինքնակարգավորման գործումֈ  

Թեմա 5 Անձի հոգեկան վիճակների ինքնակարգավորման 

պրակտիկ տեխնոլոգիաներըֈ Կամայական 



ինքնաներշնչանքը ըստ Է․ Կուենիֈ Ս.Գավաինի «Կերտող 

պատկերացումե տեխնիկանֈ Վ. Ա. Անանևի 

տրանսմեդիտատիվ ինքնակարգավորումըֈ  

Թեմա 6 Հոգեկան առողջության չափանիշներն ու 

մակարդակները, խաթարման ռիսկի գործոններըֈ 

«Հոգեբանական առողջությունե չափանիշներըֈ 

Հոգեբանական առողջության ռիսկի գործոններըֈ  

Թեմա 7 Հետսթրեսային հոգեկարգավորումֈ Զառանցանք և 

պատրանքներֈ Ապաթիաֈ Ընդարմացումֈ Շարժողական 

գրգռվածությունֈ Ագրեսիաֈ Վախֈ Նյարդային դողֈ Լացֈ 

Հիսթերիաֈ  

Թեմա 8 Անձի  ինքնակարգավորումըֈ Ինքնակարգավորման 

ձևավորումըֈ Ինքնակարգավորման 

առանձնահատկությունները ըստ սեռիֈ Ինքնակարգավորման 

խանգարումներըֈ  

Թեմա 9 Հոգեկան վիճակները և դրանց  ինքնակարգավորման 

մեթոդներըֈ Հոգեկան վիճակների դասակարգումըֈ 

Հոգնածությունֈ Նյարդահոգեկան լարվածությունֈ 

Ֆրուստրացիաֈ  

Թեմա 10 Հոգեկան վիճակների ինքնակարգավորման  ոչ 

ավանդական մեթոդներըֈ Գունաթերապիաֈ 

Երաժշտաթերապիաֈ Բիբլիոթերապիաֈ Ֆլորոթերապիաֈ 

Ծիծաղաթերապիաֈ Պարային թերապիաֈ Պրոյեկտիվ նկարֈ 

Ավազաթերապիաֈ Տիկնիկաթերապիաֈ  

Թեմա 11 Հոգեգիմնաստիկա և մարմնային թերապիաֈ 

Հոգեգիմնաստիկայի դերն ու նշանակությունը մարդու 

կյանքումֈ Էներգիաֈ Մարմնային բրոնյաֈ Գետնի հետ 

միանալ, հողանցվելֈ Մարմնային թերապիայի հիմնական 

արարողություններըֈ   

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 



     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սարգսյան Վ.Ժ. Հոգեկարգավորում. Եր.: Աստղիկ, 

2007. – 176 էջ: 

2. Ильин И. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2003.-512 

с.  

3. Кандыба В.М. Психическая саморегуляция. Киев, 2001. 

4. Крылова А.А. Психология. Учебник. М.: ПБОЮЛ, 2001.-

584 с. 

5. Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд.-СПб.: Питер, 

2003.-352с. 

6. Панкратов А.Н. Саморегуляция психического здоровья. 

Практическое руководство. Изд-во инст. Психотерапии. М., 

2001. 

7. Романин А.Н. Основы психотерапии: Учеб. пособие для 

студ. высш. заведений. – М.: Изд. центр  «Академияե, 

1999.- 208 с.  

 

Լրացուցիչ 

1. Шагивалеева Г.Р., Бильданова В.Р. Основы 

психической саморегуляции: Учебное пособие для 

студентов высш. учеб. заведений / Г.Р. Шагивалеева, В.Р. 

Бильданова, – Елабуга: Изд – во ЕГПУ, 2006. - 41с 

2. Шмигель Н.Е. Саморегуляция искусство управления 

собой. 

3. www.inmimds.ru 

4. www.psychostep.ru 

5. www.psyfactor.org 

6. www.ref-4you.ru 

7. http://uchebnik-online.net/book 

8. http://studbooks.net 

9. www.astrolet.narod.ru 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-025 -Հոգեբանական խորհրդատվություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

http://www.inmimds.ru/
http://www.psychostep.ru/
http://www.psyfactor.org/
http://www.ref-4you.ru/
http://uchebnik-online.net/book
http://studbooks.net/
http://www.astrolet.narod.ru/


Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողները դրսևորեն խոր գիտելիքներ մասնագիտական 

ոլորտում (նորագույն տեսությունների, դրանց 

մեկնաբանությունների, մեթոդների և եղանակների  

իմացություն), 

տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում 

պահանջվող կոմպետենցիաներին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացըձևավորում է 

կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Հոգեբան խորհրդատուի մասնագիտական որակների, 

անձնային հատկությունների և  մասնագիտական ոճի  

վերաբերյալ գիտելիքների յուրացում 

● Հոգեբանական խոհրդատվության իրականացման 

սկզբունքների, ուղղությունների, հիմնական միջոցների ու 

մեթոդների մասին գիտելիքների ձեռքբերում 

● Յուրացված գիտելիքը տրամաբանորեն և 

հետեւողականորեն ներկայացնելու 

Հմտություն 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

● կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  

հետազոտության մեթոդները, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Կարողունակություն 

● Տիրապետել խորհրդատուի բարոյական 

սկզբունքներին, 

● խորհրդատուին անհրաժեշտ անձնային 

հատկությունների  և մասնագիտական ունակությունների 

● Յուրացված գիտելիքը տրամաբանորեն և 

հետեւողականորեն ներկայացնելու 

 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.Խորհրդատվության պատմություն  

Թեմա 2  Խորհրդատվության տեսական եւ մեթոդա- 

բանական հիմքերը 

Թեմա3. Հոգեբանական խորհրդատվության նպատակներր և 



խնդիրներրը£ 

Թեմա 4  Հոգեբանական խորհրդատվության նպատակներր և 

խնդիրներրը£ Խորհրդատվության կառուցվացքը 

Թեմա 5 Հարցազրույց¥ինտերվյու¤ որպես հոգեբանական 

խորհրդատվության հիմնական մեթոդ: 

Թեմա 6 Հոգեբանական խորհրդատվության բարոյական 

կոդեքսը 

Թեմա  7 Հոգեբանական խորհրդատվության ընթացքը, 

փուլերը 

Թեմա 8 Հարցազրույցի տեսակները, արդյունքների 

գնահատում 

Թեմա  9 Առաջնային հարցազրույցի 

առանձնահատկությունները 

Թեմա 10  Խորհրդատվության ավարտը, 

ետխորհրդատվական ընթացքը 

Թեմա 11 Հիմնական խորհրդատվական մոտեցումներ, 

Դասական հոգեվերլուծություն 

Թեմա 12  Խորքային հոգեբանություն 

Թեմա 13  Խորհրդատվություն ըստ Ադլերի 

Թեմա 1 4 Հումանիստական ուղղությունը ըստ Կ. Ռոջերսի 

Թեմա 15 Գեշտալտ հոգեբանություն 

Թեմա 16  Տրանսակտային վերլուծություն 

Թեմա 17 Կոգնիտիվ - բիհեյվորիստական ուղղություն 

Թեմա 18 Անհատական և խմբային խորհրդատվություն 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

● Հանձնարարված նյութի լիարժեք տիրապետում, 

վերջինիս վերածումը սեփական գիտելիքի. 15 միավոր 

● Հարցադրումներ ընթացիկ թեմայի շուրջ 

(խրախուսվում է) 2 միավոր 

● Լիարժեք պատասխաններ դասախոսի և 

համակուրսեցիների հարցերին(դասախոսի 

վերահսկողությամբ) ընթացիկ թեմայի շուրջ. 3 միավոր 

Առաջադրանքի կատարման ժամանակ 

● Արագ կողմնորոշում թեմայի շուրջ առաջադրված 

խնդիրների լուծման ընթացքում. 2 միավոր 

● Սեփական կարծիքի արտահայտում` հիմնավորված 

գիտական գիտելիքի հենքի վրա. 3 միավոր 

● Խմբային և անհատական աշխատանքներում 

համապատասխան դերի ստանձնում և տրված ժամկետում 

հանձնարարականների կատարում. 15 միավոր 

 

Գրականություն 

Պարտադիր-.  
1. Ամիրյան Հ., «Կոնսուլտատիվ հոգեբանություն և 

հոգեթերապիայի հիմունքները»  

2. Բեջանյան Ա. Հոգեբանական խորհրդատվության 

հիմունքներ 



3. Линде Н. Д.    Психологическое консультурование 

4. Ежова Н.Н     Работчая книга практического психолога 

5. Акимова М.К. психологическая диагностика 

6. Лихи Р. Техники когнитивной психотерапии 

Լրացուցիչ- 
1. Գասպարյան Հ., Մելիք Պաշաև, «Բժշկական 

հոգեբանություն»,  

2. Акимова М.К.  Психологическая диагностика 

3. Курпатов А. В. Психотерапия  

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-026 -Կրթության հոգեբանութուն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 14 Դասախոսություն 6 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 76 

Ընդամենը 90 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին զինել գիտելիքներով կրթական միջավայրի, 

ուսուցման և դաստիարակության ազդեցությամբ հոգեկանի 

մեխանիզմների և օրինաչափությունների, հոգեկանի 

կառուցվածքի, իմացական գործընթացների, ուսուցման 

տեսությունների, դաստիարակման հիմնախնդիրների, 

սովորողների և մանկավարժների անձի  և անհատական 

հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: 

Ուսանողներին գաղափար տալ ընդհանրապես կրթական 

գործընթացների, ուսուցման,  սովորեցման և 

դաստիարակության  մասին: 

Հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և 

ունակությունները կիրառել հոգեբանամանկավարժական 

պրակտիկ գործունեության մեջ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Սահմանում է կրթություն, ուսուցում, զարգացում, 

սովորեցում  հասկացությունները,  

● ներկայացնում է կրթության հոգեբանության 

առարկան, կրթական ոլորտի գործընթացների հիմնական 

ուղղություններն ու խնդիրները  

● գիտի  մանկավարժի և սովորողների   



համագործակցության արդյունավետության կառուցվածքը, 

ուսուցման և դաստիարակման հիմնախնդիրները տարբեր 

տարիքային փուլերում: 
 

Հմտություն 

● Տեսական գրականության մշակում, վերլուծություն 

● Առանձնացնում է կրթության  հոգեբանության դերը 

հասարակական զարգացման և մանկավարժական 

գործունեության ոլորտում 

● Առանձնավնու է ուսուցման և դաստիարակման 

հիմնախնդիրները( տարբեր տարիքային փուլերում)  

● Կրթության ոլորտում տեղի ունեցող 

փոփոխությունները հասկանալ և գնահատել 
 

Կարողունակություն 

● Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում 

● Կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  

հետազոտության մեթոդները 

● Որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն  ուսումնասիրություններ, կատարել 

եզրահանգումներ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1` Կրթությունը որպես համակարգ և գործընթաց 

Թեմա 2: Ուսուցում և զարգացում: Զարգացնող ուսուցում 

Թեմա 3` Կրթական գործընթացի սուբյեկտները` 

մանկավարժ և սովորող:  

Թեմա 4` Ուսումնական գործունեության ընդհանուր 

կառուցվածքը և բնութագիրը: Ուսումնական մոտիվացիա: 

Թեմա 5` Ուսումնական գործունեության սուբյեկտի 

տարիքային առանձնահատկությունները: 

Թեմա6`Մանկավարժական գործունեության բնութագիրը, 

ձևերը, հիմնական գործառույթները:  

Թեմա 7` Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք 

ունեցող անձանց կրթական համակարգը:  

Թեմա 8` Մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների 

ուսուցումը:   

Թեմա9՝ Վարքային և հուզական ոլորտի խանգարումներ 

ունեցող երեխաների կրթություն:  

Թեմա 10 ՝ Ուսումնական ունակությունների զարգացման 

յուրահատուկ տիպի խանգարումներ ունեցողների 

ուսուցումը: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    



● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Ананев Б.Г.     О проблеме человекознание 

2. Гамезо М.В.     Возростная и педогогическая 

психология 

3. Кон М.С. Психология старшекласника 

4. Пиаже Ж. Психология интелекта  

5. Столяьпенко  Л.Д.            Педогогическая осихология 

Լրացուցիչ 
1. Ротер М.                 Помощ труднжм детям 

2. Н.С. Калмикова Педогогическая психология  под ред.  

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-027 -Հաղորդակցման հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

3 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 14 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 6 

Ինքնուրույն 76 

Ընդամենը 90 



Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել 

հաղորդակցման առանձնահատկություններին, մեխա-

նիզմներին և օրինաչափություններին ձևավորել 

հմտություններ հաղորդակցման արդյունավետությունը 

բարձրացնելու համարֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● տարբերակել, անվանել հաղորդակցման հիմնական 

կատեգորիաները, սահմանել և համեմատել դրանք, 

● վերլուծել հաղորդակցման մեխանիզմները 

հոգեբանական գիտելիքի դիտանկյունից,  

● ճանաչել և նկարագրել ոլորտում առկա 

հաղորդակցման ժամանակակից տեսությունները: 

Հմտություն 

● դասընթացը հնարավորություն է տալիս ստանալ 

ընդհանրական հմտություններ արդյունավետ 

կառավարչական և կազմակերպպական գործունեության 

իրականացման համար 

Կարողունակություն 
● ձևավորել և գնահատել հաղորդակցման 

ռազմավարություններ,  

● հոգեբանական մեթոդաբանությամբ վերլուծել և 

գնահատել ռիսկային պայմաններում իրագործվող 

հաղորդակցումը, 

● մշակել արդյունավետ հաղորդակցման առաջարկներ և 

իրագործել դրանք 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1- Հաղորդակցման հոգեբանության օբյեկտը, 

առարկան, խնդիրները 

Թեմա 2- Հաղորդակցման հոգեբանության մեթոդները 

Թեմա 3- Հաղորդակցման կոմունիկատիվ կողմը 

Թեմա 4- Հաղորդակցման ինտերակտիվ կողմը 

Թեմա 5- Հաղորդակցման պերցեպտիվ կողմը 

Թեմա 6- Ոչ վերբալ հաղորդկացում 

Թեմա 7- Հաղորդակցման տարիքային 

առանձնահատկությունները 

Թեմա 8- Փոխհասկացումը հաղորդակցման գործընթացի 

մասնակիցների մոտ 

Թեմա 9- Միջանձնային հարաբերություններ 

Թեմա 10- Էմոցիոնալ վիճակները հաղորդակցման 

գործընթացում 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդը՝ ստուգարք 

ԳՀնահատման չափանիշները՝  տեսական 

գիտելիքներիիմացություն,խնդիրների ինքնուրույն 

վերլուծություն 



Գրականություն 

Պարտադիր-  

1. Տանանյան Է. Հաղորդակցման հմտությունները.- Եր.: 

Հեղ. հրատ., 2014.-296 էջ 

2. Ильин Е. Психология общения и межличностных 

отношений, - Москва, 2009 г 

3. Вердербер Р., Вердербе К., Психология общения. 

Тайны эффективного взаимодействия.- СПб.,2007. 

4. Пиз А., Пиз Б, Язык телодвижений, -  М.2013 г 

5. Рейман Т. Власть мимики и жестов. Как преуспеть в 

делах и в жизни., Изд. " Аст ". М., 2010u., 416с. 

6. Чалдини Р. Психология влияния, - ООО Издательство 

"Питер", 2014 г. 

7. Зимбардо Ф., ЛяйпеМ.,. , Социальное влияние  Изд.-во 

―Питер‖ 2000 г. – 448 с. 

8. Вейнингер О.  Пол и характер.  Мужчина и женщина в 

мире страстей и эротики.- М., 1991. 

9. Майерс Д. Социальная психология, - Моска, 2004 г. 

Լրացուցիչ-  

1. Кермберг Ф. О., Отношения любви, Норма и патология, 

Неазависимое издательство  ―Класс‖ 1992 г.- 256 с. 

2.  Кермберг Ф. О., Тяжелые личностные расстройства, 

Издательство независимая форма ― Класс ―  2005 г.- 454 с.. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-028 -Կ/դ Շեղվող և ագրեսիվ  վարքի 

հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 18 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 102 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել շեղվող և ագրեսիվ վարքի 

հոգեբանական առանձնահատկություններին, 

մոտեցումներին, տեսակներին և այդ վարքի կանխաևգելման 

և հոգեշտկման պայմաններին 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Շեղվող և ագրեսիվ վարքի հիմնական 

հայեցակարգների և դրույթների իմացություն 

Հմտություն 



● Շեղվող և ագրեսիվ վարքի ախտորոշման և 

հոգեշտկման մեթոդների ընտրություն և կիրառում 

Կարողունակություն 

● Կանխարգելիչ և հոգեշտկողական աշխատանքների 

կազմակերպում և դրանց վերլուծություն 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Անձի ներդաշնակ զարգացման հիմնախնդիրը  

հոգեբանության մեջ : «Ագրեսիա» և «Ագրեսիվություն» 

հասկացությունների տարանջատումը, սահմանումը:  

Ագրեսիայի սահմանումը, ագրեսիվության  ձևերը: Ագրեսիվ 

վարքի վերաբերյալ գոյություն ունեցող տեսությունները, 

համեմատական վերլուծություն:Ագրեսիվ վարքի 

հոգեվերլուծական մոտեցումը: Ագրեսիայի ֆրուստրացիոն 

տեսությունը:Ագրեսիայի կոգնիտիվիստական տեսությունը: 

Ագրեսիայի գործունեական մոտեցումը: Ագրեսիայի 

բիհեյվորիստական մոտեցումը: Ագրեսիվ վարքի 

դասակարգումը ըստ տարբեր հոգեբանների` Ի.Ա. Նևսկին, Ս. 

Յա. Բելիչևա, Պ.Գ. Բելսկին և արևմտյան հետազոտողների : 

Ագրեսիայի սոցիալական պայմանավորվածությունը և 

դրսևորման առանձնահատկությունները տարբեր 

տարիքային փուլերում:  Ագրեսիայի դրսևորման 

առանձնահատկությունները վաղ մանկության, 

նախադպրոցական, կրտսեր դպրոցական և դեռահասության 

տարիքում:  Ագրեսիայի առաջացման պատճառները, 

դրսևորման առանձնահատկությունները` սոցիալական 

միջավայր, ընտանիք, ԶԼՄ-ներ:  Շեղվող վարքի 

ուսումնասիրության հոգեբանական մոտեցումները` 

հոգեվերլուծական մոտեցում, ֆրուստրացիոնալ, 

բիհեյվորիստական մոտեցումներ:  Շեղվող վարքի 

ուսումնասիրությունների տեսական հիմքերը և ներկա 

վիճակը: Ագրեսիայի և շեղվող վարքի կանխարգելման 

ուղիները- Ագրեսիվ և շեղվող վարքի կանխարգելման 

ուղիները ըստ վարքային թերապիայի, ըստ 

հոգեվերականգնողական հնարքների ուսուցման 

տեխնիկայի: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 



     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Бандура А., Уолтере Р. Подростковая агрессия. - М.: 

ЭКСМО-Пресс. 2000. -509 с. 

2. Майерс Д. Социальная психология интенсивний курс – 

М.: <олма пресс>., 2002 

3. Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования 

индивидуальности. - М.: Педагогика. 1986. 

Роберт  Берон  Д. Ричардсон , Агрессия, Санкт 

Петербург,1999, 

4. Семенюк Л.М. Психологические особснпости 

агрессивного поведения     

   подростков и условия его коррекции. Флинта, МПСИ, 

2003 г.   

5. Шпиц Р.А. Поведение депревированных детей -- В кн.: 

Лишенные     

Լրացուցիչ 

1. Петровский А.В. Психология неадаптивной активности. 

-М.: 1992. 

2.  Завражин С. А. Агрессивные фантазии в детском и 

подростковом возрасте. - Вопросы   психологии, 1993 

3. Берковиц Л. Агрессия: причины, иследования и 

контроль.-СПБ.: Прайм-Еврознак, 2001 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-029 -Կ/դ Սթրեսի կառավարում 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 18 Դասախոսություն 8 



Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 102 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ծանոթացնել ուսանողներին սթրեսային իրավիճակում 

առաջացող հոգեֆիզիոլոգիական երևույթների հետ, 

սովորեցնել հոգեբանական ինքնակարգավորման 

տեխնիկաների 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

●  ունենալ պատկերացում սթրեսի, նրա առաջացման 

մեխանիզմների մասին 

● տիրապետել սթրեսի կառավարման մեթոդիկաներին, 

Հմտություն 

● համագործակցել տվյալ և հարակից ոլորտների այլ 

մասնագետների հետ, աշխատել մասնագիտական 

միջավայրում: 

Կարողունակություն 

● 1. պարզել սթրեսային իրավիճակներում անձի 

ադպտացիոն հնարավորությունները, 

● 2. հետևել և հնարավորինս ճշգրիտ նկարագրել 

աշխատանքային միջավայրում ծագող սթրեսային 

վիճակները, 

● 3. կիրառել հոգեկշտկողական ու 

հոգեվերականգնողական տեխնիկաներ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1- Հասկացություն սթրեսի մասին 

Թեմա 2- Սթրեսի կառավարման առարկան, օբյեկտը, 

խնդիրները 

Թեմա 3- Սթրեսին տրվող անգիտակցական 

պատասխանները 

Թեմա 4- Հասկացություն սթրեսորների մասին, դրանց 

տեսակները 

Թեմա 5- Քոփինգ ռազմավարություններ 

Թեմա 6- Սթրեսի կառավարումը արտակարգ 

իրավիճակներում 

Թեմա 7- Սթրեսի կառավարումը ժամանաակից 

հոգեբանական ուղղություններում 

Թեմա 8- ԿՎԹ տեխնիկաներ 

Թեմա 9- Ռելաքսացիոն տեխնիկաներ 

Թեմա 10- Սթրեսի կառավարման գործնական 

վարժություններ 

Թեմա 11- Վերահսկման լոկուս 

Թեմա 12- Շնչառական տեխնիկաներ 



Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդ՝ քննություն, ինքնուրույն աշխատանք 

Գնահատման չափանիշները՝   նյութի 

ինքնուրույն վերլուծություն,պատասխանների 

ամբողջականություն: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  

1. Абрамова Т. Шесть упражнений Шультца//Будь здоров. – 

М., 2005. 

2. Тарабрина Н.В. Психология посттравматического стресса 

М.: Когито-Центр, Институт  

психологии РАН, 2009.— 304 c. 

3. Постравматическое стрессовое расстройство. Под ред. 

В.А.Солдаткина. Ростов-на Дону,  

2015. 

4. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции: 

учебное пособие/ .- СПб.:  

Питер, 2008 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-030 -Կ/դ Աշխատանքի հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը 1.Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու 

աշխատանքային գործունեության 

առանձնահատկությունների, աշխատանքի գիտական 

կազմակերպման հոգեբանական կողմերի, մարդկանց 

մասնագիտական առանձնահատկությունների և որակների, 

աշխատանքային հմտությունների ձևավորման 

օրինաչափությունների, աշխատանքի պայմանների 

ազդեցության աշխատողի հոգեվիճակի վերաբերյալ: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, կիրառական և մեթոդական գիտելիքները: 

3. Աշխատանքի հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 



գործունեության մեջ` երեխաների և մեծահասակների հետ 

աշխատանքում: 

4. Նախապատրաստել  հոգեբանական գիտությունների ցիկլի 

առարկաների (մանկավարժական հոգեբանություն, 

սոցիալական հոգեբանություն, հոգեախտաբնություն  և 

այլն) հետագա ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Աշխատանքի  հոգեբանության 

սահմանումը,առարկան և մեթոդները 

● Աշխատանքի հոգեբանության կողմից լուծվող 

հիմնական խնդիրները,  

● Աշխատանքի   հոգեբանության դերը հասարակական 

զարգացման գործում: 

● Աշխատանքային հմտությունների և 

կարողությունների ձևավորման եղանակները: 

● Աշխատանքային սթրեսների և բացասական 

հոգեվիճակների հաղթահարման ուղիները: 

● Աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման 

ձևերը 

● Աշխատանքի և հանգստի կազմակերպման 

հոգեբանական մեթոդները: 

 

Հմտություն 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

աշխատանքային կոլեկտիներում, 

● կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  

հետազոտության մեթոդները, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 

Կարողունակություն 

● Տիրապետում է աշխատանքի  հոգեբանություն 

գիտաճյուղի առարկային, մեթոդներին և մեթոդիկաներին: 

● Տիրապետում է աշխատանքի  գործունեության 

կառուցվածքի մասին գիտելիքներին: 

● Տիրապետում է անրաժեշտ գիտելիքներ 

աշխատանքային  միջավայրի և 

ժամանակակիցմեթոդներիկիրառման վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1` Աշխատանքի հոգեբանության առարկան, 

խնդիրներ, մեթոդները:   

Թեմա 2՝ Աշխատանքի հոգեբանության զարգացման 

պատմությունը: Աշխատանքը որպես հասարակական 

երևույթ: 

Թեմա 3`  Մարդը որպես աշխատանքի սուբյեկտ: 



Աշխատանքը և մարդու տիպական անհատական 

հատկանիշները  

Թեմա 4՝ Աշխատանքային կարողություններ և 

հմտություններ: Դրանց ձևավորման 

առանձնահատկությունները:  

Թեմա 5՝ Աշխատանքային գործունեության 

արդյունավետության ախտորոշում; խատողի 

ընդունակությունների կառուցվածքի ախտորոշման 

ժամանակակից մեթոդները: 

Թեմա 6` Աշխատանքային գործունեության մոտիվացիան: 

Մոտիվացիային նպաստող գործոնները,դրդապատճառների 

համաստորադասությունը:  

Թեմա 7՝ Աշխատանքային գործունեությանը հոգեբանորեն 

պատրասվածության հիմնախնդիրը: Էքստրելալ և օպտիլալ 

պայմաններում իրականացվողաշխատանքի հոգեբանական 

առանձնահատկություններ  

Թեմա 8՝ Աշխատանքի պայմանները և աշխատողի 

հոգեվիճակները: Սթրեսներ, ֆրուստրացիաներ: 

Թեմա 9՝ Աշխատանքային գործունեության մեջ 

հաղորդակցման առանձնահատկությունները: 

Աշխատանքային կոլեկտի, հոգեբանական բնութագիրը: 

Թեմա10՝ Միջանձնային փոխհարաբերությունների 

ախտորոշումը: Մասնագիտական հեղինակություն:  

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Առարկայն ամփոփվում է  ստուգարքով. 

Բանավոր խոսքով ուսանողը ներկայացնում է յուրացրած 

նյութը` ի ցույց դնելով բանավոր խոսքի 

առանձնահատկությունները. մտքերի հստակ ձևակերպում, 

սահուն շարադրանք, նոր յուրացված բառապաշարի ճիշտ 

օգտագործում: Եթե ուսանողը բավարարում է ներկայացված 

պահանջները, ապա կարող է ստանալ բաղադրիչին 

հատկացված առավելագույն տոկոսները: 

Գրավոր աշխատանքները կազմակերպվում են ընթացիկ 

ստուգումների ժամանակ: 

Գրականություն 

Պարտադիր 
1. Асеев В. Г. Психология труда. — Иркутск: Иркут. ун-т, 

2005. — 342 с. — ISBN 5-9624-0023-2 
2. Дмитриева М. А. и др. Психология труда и инженерная 

психология. Л., 1979. 
3. Психология труда / Под ред. А. В. Карпова. — М.: 

Владос-Пресс, 2005. — 305 с. — ISBN 5305001110 
4. Климов Е. А., Носкова О. Г. История психологии труда 

в России. М., 1992.- 221 с. 
5. Климов Е. А. Введение в психологию труда. М., 1986. 
6. Котелова Ю. В. Очерки по психологии труда. — М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1986. — 120 с. 

Լրացուցիչ 
1. Котелова Ю. В. Из истории советской психологии труда 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D5%B2:%D4%B3%D6%80%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B2%D5%A2%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8/5962400232
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%8D%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%B8%D5%B2:%D4%B3%D6%80%D6%84%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6%D5%A1%D5%B2%D5%A2%D5%B5%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8/5305001110


// Вопросы психологии. 1967. № 5. 
2. Левитов Н. Д. Психология труда. М., 1963. 
3. Платонов К. К. Вопросы психологии труда. М., 1962. 

 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-031 -Կ/դ  Կառավարման հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել արդյունավետ կառվարման 

համար անհրաժեշտ հոգեբանական գիտելիքների 

համակարգինֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք՝  

● Կառավարչական գործունեության հոգեբանական 

տեսությունների հիմնական հասկացությունների, 

կառավարման հոգեբանության տեսության և պրակտիկայի, 

կառավարչի հոգեբանության և անձնակազմի կառավարման 

հոգեբանական ասպեկտների իմացությունֈ 

Հմտություն 

● Կառավարչական գործունեության սոցիալ-

հոգեբանական ախտորոշման բովանդակության և 

կառավարչական գործունեության վերլուծությունֈ  

Կարողունակություն՝  

Կառավարման հոգեբանական սխեմաների առանձնացում, 

հոգեբանական օրինաչափությունների կիրառության 

կառավարչական սխեմաների մշակման ընթացքում 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Կառավարման հոգեբանության 

առարկան,նպատակը ևխնդիրները 

Թեմա 2․ Կառավարչական մտքի զարգացումըֈ Կառավարման 

դպրոցները 

Թեմա 3․ Կառավարման մեթոդաբանական մոտեցումները 

Թեմա 4․Կառավարման մակարդակները 

Թեմա 5․Ղեկավարների կառավարչական դերերը, 

գործունեության բովանդակությունը: Ղեկավարների 



տիպաբանությունըֈ 

Թեմա 6․ Պլանավորման գործառույթը 

Թեմա 7․Կազմակերպման գործառույթը 

Թեմա 8․Մոտիվացիայի գործառույթը 

Թեմա 9․Վերահսկողության գործառույթը 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Карпов А.В. Психология менеджмента : учебное 

пособие, - М..: ГАРДАРИКИ, 2006. - 206 с. 

2. Козлов В. В. Психология управления : учебник для 

студ. высш. учеб. заведений / В. В. Козлов, Г. М. 

Мануйлов, Н. П. Фетискин. - 2е изд., доп. - М. : 

Издательский центр «Академияե, 2013. - 240 с 

3. Столяренко, А.М. Психология менеджмента: Учеб.для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2005.. 

Լրացուցիչ- 

1. Иванкина Л. И. Практическая психология для 

менеджеров [Текст] : учебное пособие и практикум / Л. И. 



Иванкина. – Томск: ТПУ, 2009. – 107с.  

2. Ильин В.А. Психология лидерства. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. - М.: Издательство Юрайт, 

2015. – 311с. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-032 -Կ/դ Ստեղծագործության հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 92 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել ստեղծագործության 

հոգեբանության մեթոդաբանական և  տեսական հիմքերին, 

ստեղծագործական գործընթացի փուլերին անձի 

ստեղծագործական ներուժի զարգացման խնդիրներինֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասը Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք՝  

● Ստեղծագործության հոգեբանության առարկայի, 

զարգացման հիմնական փուլերի, մեթոդների և 

ստեղծագործությանխնդիրների իմացություն հոգեկան 

երևույթների ընդհանուրհոգեբանական ուսումնասիրության 

համատեքստումֈ  

Հմտություն 

● Ստեղծագործական գործունեության 

առանձնահատկության վերաբերյալ  մոտեցումների, անձի 

ստեղծագործական ներուժի գնահատման և զարգացման 

մեթոդների կիրառությունֈ  

Կարողունակություն՝  

Ստեղծագործական հոգեբանության գիտելիքների և 

մեթոդների համադրում այլ հոգեբանական գիտաճյուղերի 

գիտելիքների հետֈ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Ստեղծագործական հոգեբանության առարկան, 

ուսումնասիրության մեթոդները և զարգացման փուլերը 

Թեմա 2․ Ստեղծագործական գործունեության 

հոգեբանություն 

Թեմա 3․ Ստեղծագործական գործընթացի փուլերը 

Թեմա 4․ Անգիտակցականի դերը ստեղծագործության մեջ 



Թեմա 5․ Երևակայության դերը ստեղծագործության մեջ 

Թեմա 6․ Ստեղծագործությունը և հույզերը 

Թեմա 7․ Ընդունակությունները և օժտվածությունը որպես 

ստեղծագործական ներուժ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական 

ստանալու դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Творчество: от биологических оснований к 

социальным и культурным феноменам / под ред. Д.В. 

Ушакова. – М.: Изд-во «Институт психологии РАНե, 2011. 

– 736 с 

2. . Негус К., Пикеринг М. Креативность. Коммуникация и 

культурные ценности / Пер. с англ. – Х.: Изд-во 

Гуманитарный Центр, 2011. – 300с.  

3. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, 

одаренности. – Спб.: Питер, 2012.- 448 с.  с. 

Լրացուցիչ- 

1․ Любарт Т., Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. 

Психология креативности / Пер. с фр. – М.: «Когито-

Центрե, 2009.-215 



Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-033 - Կ/դ Հոգեբանական ծառայությունը 

կրթության բնագավառում  

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 28 Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 16 

Ինքնուրույն 92 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը ● ուսանողներին  զինել  ժամանակակից,  նորագույն  գի

տելիքներով,  դրանք  կրթության   ոլորտում   կիրառելու  հա

մար  

● խորացնել  և   ընդլայնել  ուսանողների  ընդհանուր  

տեսական,  սոցիալ-

հոգեբանական   և   մեթոդական   գիտելիքները      

● ուսանողներին ծանոթացնել  կրթության ոլորտում իր

ականացվող 

● հոգեբան-

մանկավարժի   աշխատանքի  սկզբունքներին,   նպատակներ

ին                                 

● նախապատրաստել   հոգեբանության,  մանկավարժու

թյան,  

● սոցիալական  հոգեբանության   և   հարակից   այլ   բն

ագավառների  

● առավել   խոր   ու   համակողմանի ըմբռնմանը:   

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● կրթության ոլորտը 

ինքնատիպ    համակարգ է,  իմանա   

● դրանց  հիմնական բաղկացուցիչ տարրերը, դրանց 

միջև 

● փոխկախվածության գործընթացները և 

վերահսկողության  

● մեխանիզմները: 

Հմտություն 

● Սոցիալական-հոդեբանական, 

կրթական  հետազոտության  

● մշակման հիմնական ձևերին, մեթոդներին, 

գործիքներին, վերլուծության 

● եղանակներին: 



Կարողունակություն 

● Նախագծել սոցիալական, հոգեբանական որևէ 

երևույթի  

● ուսումնասիրմանն ուղղված  հետազոտության 

ծրագիր: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Հոգեբանությունը  որպես  գիտություն: 

2.  Սոցիալականացում: 

3.  Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը: 

4.Ժամանակակից  դպրոցի  հոգեբանամանկավար-

ժական  ծառայության վիճակը 

5. Դպրոցական ուսուցման հոգեբ. Պատրաստվա-ծության 

դիագնոստիկա 

6.  Շեղվող վարք  <<Ռիսկի խումբ>>, դժվար իրավիճակում 

հայտնված երեխաներ 

7. Դեռահասության տարիքի դժվարությունները և դրանց 

հաղթահարման ուղիները 

8.  Ավագ դպրոցի հիմնախնդիրները,  մասնագիտութ-

յան ճիշտ ընտրությունը  և դպրոցի հոգեբանի դե-

րը  այդ  հարցում 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 



Գրականություն 

Պարտադիր- 
1. Հ. Ամիրյան «Կոնսուլտատիվ հոգեբանություն և 

հոգեթերապիայի հիմունքներ», Երևան, 2002 

2. Սարգսյան Ա «Երեխայի հոգեբանական 

պատրաստությունը դպրոցական ուսուցմանը», 

Երևան, 1998 

3. Ахвердова 

О. , К. С. Гюлушанян, Практикум по социальной психол

огии, М., 2006 

4. Смирнов 

С. , Педагогика и психология высшего образования,2-

е изд., М. 2005. 

5. Столяренко Л, Основы психологии, 2-е изд. ,Феникс, 

1997 

6. Грейс Крайг, Психология развития, 7-

ое межд. изд., Питер, 2003 

7. Практическая психология образования, 

под ред. И. Дубровиной, 4-е изд., Питер, 2009 

Լրացուցիչ- 
1. Психология, Словарь, Политиздат, М, 

1990 под ред. А. В. Петровского  и Г. М. Ярошевского 

2. Ս. Արզումանյան, Ս. Մկրտչյան, Վ. Սարգսյան 

«Կիրառական հոգեբանության պրակտիկում», Երևան, 

2002 

3. «Հոգեբանական թեստեր», խմբ. Գ Վարդանյան, 

Երևան, 1997   

4. www.socioline. ru 

5. www.auditorium.ru 

6. www.lib-rin. ru 

7. www.vusnet. ru 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-034 -Կ/դ Հոգեգենետիկայի հիմունքներ 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Պատրաստել այնպիսի մասնագետներ, ովքեր կկարողանան 

անցկացնել հոգեգենետիկական հետազոտություններ, 



մեկնաբանել դրանց արդյունքները, ինչպես նաև կիրառել 

անհատական տարբերությունների ծագման վերաբերյալ 

գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ: 

Դասընթացի նպատակն է նաև ծանոթացնել ուսանողներին 

ժամանակակից գենետիկայի հիմնական դրույթներին, 

գիտելիքներ տալ հոգեգենետիկայի մեթոդների և 

մեթոդոլոգիայի վերաբերյալ, հետազոտությունների 

հիմնական արդյունքների վերաբերյալ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● ժամանակակից դիֆերենցիալ հոգեբանության և 

գենետիկայի հիմնական դրույթները, որոնք անհրաժեշտ են 

հոգեբանական տվյալների մասնագիտական հասկացման 

համար; 

● հոգեգենետիկայի մեթոդները և դրանց թույլատրելի 

ընդունակությունը; 

● ժառանգականության և փոփոխականության 

հիմքերը, ժառանգման օրինաչափությունները, 

փոփոխականության տեսակներն ու պատճառները; 

● անհատի հոգեֆիզիոլոգիական և հոգեբանական 

բնութագրումների ժառանգման կանոնները; 

● հոգեգենետիկական հետազոտությունների 

տեսության և պրակտիկայի հիմքերը; 

● հոգեգենետիկայի տեղը հոգեբանական գիտելիքի 

համակարգում: 

Հմտություն 

● գենետիկական տերմինաբանությանը; 

● ժառանգական հիվանդությունների արտահայտման 

կանխատեսման հմտություններին, ինչպես նաև 

գենետիկական պաթոլոգիաների ախտորոշման 

հմտություններին; 

● բնագիտական հետազոտությունների հիմնական 

մեթոդներին; 

● հոգեգենետիկայի հիմնական պրոբլեմներին, 

մարդկային անհատականության էթիոլոգիային: 

Կարողունակություն 

● բացահայտել ժամանակակից հոգեգենետիկայի 

կառուցվածքը, հիմնական բաժինները, կատեգորիաները, 

մեթոդները, հոգեբանի հետազոտական և պրակտիկ 

գործունեության հիմնական բովանդակությունը; 

● գենոտիպորեն ախտորոշել գենետիկական 

պաթոլոգիաները; 

● կազմել տոհմածառ; 

● կողմնորոշվել գենետիկական հոգեֆիզիոլոգիայի, 

վարքի գենետիկայի և փորձարարական հոգեգենետիկայի 



դպրոցների արտասահմանյան և հայրենական 

հետազոտություններում; 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում; 

● մեկնաբանել ստացված տվյալները` դրված խնդրին 

համապատասխան; 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Ժամանակակից դիֆերենցիալ հոգեբանության և 

գենետիկայի հիմնական դրույթները:  

1. Հոգեգենետիկայի առարկան, խնդիրները, նրա տեղը 

գիտությունների համակարգում:  

2. Հոգեբանական անհատականության խնդիրը և նրա 

էթիոլոգիան:  

3. Կենսաբանական-սոցիալական, բնածին-ձեռքբերովի, 

ժառանգական-միջավայրային հասկացությունների 

հարաբերակցությունը: 

Ժառանգականության տեսության հիմնական 

հասկացությունները:  

1. «Գենոտիպ» և «ֆենոտիպ» հասկացությունները:  

2. Գեներ և քրոմոսոմներ:  

3. Դոմինանտություն և ռեցեսիվություն:  

4. Միջավայրի ազդեցությունը գեների դրսևորման վրա:  

5. Ժառանգականության և փոփոխականության 

հասկացությունների հարաբերակցությունը:  

6. Ժառանգական հիվանդություններ: 

Հոգեգենետիկայի մեթոդները: Հոգեգենետիկայի հիմնական 

մեթոդների ընդհանուր բնութագիրը:  

1. Ծագումնաբանական կամ տոհմաբանական մեթոդ:  

2. Որդեգրված երեխաների մեթոդ:  

3. Երկվորյակների մեթոդը և նրա տարատեսակները:  

4. Հոգեգենետիկայի վիճակագրական մեթոդները:  

5. Քանակական հատկանիշների գենետիկա: 

Գենետիկական հետազոտությունների փորձարարական 

սխեման:  

1. Երկվորյակներ և երկվորյակների մեթոդ:  

2. Երկվորյակների երկու տեսակ՝ մոնոզիգոտ և դիզիգոտ:  

3. Դասական երկվորյակային մեթոդ:  

4. Տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքների 

համեմատում: 

 Գենոտիպի և միջավայրի դերը հոգեբանական 

հատկանիշների փոփոխականության մեջ:  

1. Խառնվածքի հոգեգենետիկական ուսումնասիրումը:  

2. Շարժողական ակտիվության հոգեգենետիկական 

ուսումնասիրումը: 

Հոգեախտաբանության հոգեգենետիկական 

ուսումնասիրումը 

1. Հոգեգենետիկայի տեղն ու դերը հոգեբանական 



գիտելիքների համակարգում:  

2. Գենետիկական սոցիալ հոգեբանության հիմնական 

պրոբլեմները:  

3. Բարդ վարքագծային հատկանիշների ժառանգում:  

4.  Հետազոտությունները հոգեֆիզիոլոգիայում: 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1.  Генетика поведения: количественный анализ 

психологических и психофизиологических признаков в 

онтогенезе (под ред. С.Б.Малыха). -М., 1995 

2.  Александров А.А. Психогенетика СПБ, ПитерПресс, 2007г 

3.  Артаментова Л.А. Введение в психогенетику МПСИ -2004г 

4.  Егорова М. С. Генетика поведения: психологический 

аспект. -М., 1995 

5.  Ермолаева М.В. Психология развития. М., МПСИ, 2000 

6.  Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология. 

М.-Воронеж, 1998 

7.  Колесов Д.В. Биология и психология пола. М.., МПСИ,  

2000 

8.  Лучинин А.С. Психогенетика: учеб. Пос. для студ. Высш. 



Мед. Учеб. заведений 

9.  Малых С.Б.; Мешкова Т.А.; Егорова М.С. Основы 

психогенетики Москва 1998г 

10.  Равич – Щербо И.В., Марютина Т.М. Григоренко Е.Л. 

Психогенетика Москва Аспект - Пресс 2004г 

11.  Ратанова Т.А. Психофизиологические основы 

индивидуальности. М.. МПСИ, 1999  

12.  Роль среды и наследственности в формировании 

индивидуальности человека (под ред. И.В.Равич-Щербо). 

-М., 1988 

13.  Теплов Б.М. Психология и психофизиология 

индивидуальных различий. М.-Воронеж, 1999 

Լրացուցիչ 

1. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. Избр. 

психол. труды, т. 1, -М.. 1980 

2. Гальтон Ф. Наследственный гений. М.. 2000 

3. Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в 

педагогике и психологии. -М., 1976 

4. Егорова М. С., Марютина Т. М. Развитие как предмет 

психогенетики. Вопросы психологии, 1992, № 5-6 

5. Мазер К., Джинкс Дж. Биометрическая генетика. М., 

1985 

6. Проблемы генетической психофизиологии человека 

(под ред. Б.Ф.Ломова и И.В.Равич-Щербо). -М., 1978 

7. Рокицкий П. Ф. Введение в статистическую генетику. -

Минск, 1978 

8. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека в 3 т. -М., 

1990 

9. Холодная М.А. Психология интеллекта. СПб.: Питер, 

2002. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-035 -Կ/դ Հասուն տարիքի և տարեցների 

հոգեբանություն  

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

1. Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հոգեկանի 

մեխանիզմների և օրինաչափությունների, հոգեկանի 



կառուցվածքի, իմացական գործընթացների,  մարդու անձի  և 

անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների 

մասին: 

2. Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, կիրառական և մեթոդական գիտելիքները: 

3. Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու հոգեկան 

զարգացման օրինաչափությունների մասին: 

4. Հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն 

և ունակությունները կիրառել պրակտիկայում: 

Նախապատրաստել հոգեբանական գիտությունների շարքի 

առարկաների (տարիքային հոգեբանություն, 

մանկավարժական հոգեբանություն, սոցիալական 

հոգեբանություն, սպորտի հոգեբանություն, և այլն) հետագա 

ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Հասուն տարիքի հոգեբանության 

առանձնահատկությունները, տիրապետի ներհոգեկան 

գործընթացների և վարքի մեխանիզմներին  , դրանց միջև 

գոյություն ունեցող կապերի, հոգեկան գործընթացների վրա 

միջավայրի գործոնների և օրգանիզմի վիճակների 

ազդեցությունը :  

Հմտություն 

● հետազոտության մշակման հիմնական ձևերին, 

մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության եղանակներին: 

Կարողունակություն 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

● կիրառել ընդհանուր հոգեբանության  հետազոտության 

մեթոդները, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 

ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

1. Հասուն տարիքի հոգեբանություն  առարկան, 

խնդիրները և մեթոդները 

2. Ֆիզիկական զարգացումը հասունության տարիքում;  

3. Կոգնիտիվ զարգացումը հասունության տարիքում :  

4. Հոգեբանական զարգացումը վաղ հասունության 

տարիքում :  

5. Ծնող լինելու կարևորությունը տարիքի ձևավորման 

գործում :  

6. Միջին հասունության տարիք  

7. Ուշ հասունության տարիք  

8. Մահվան հոգեբանություն  

Գնահատման 

մեթոդները և 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  



չափանիշները 1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր գնահատականի 

20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Ананьев Б.Г. К проблеме возраста в современной 

психологии // Избр. психол. тр. М., 1980. Т. 1. 

2. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 

3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.Возрастная психологияֈ 

Полный жизненный цикл развития человека. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. — 

М.ֈ ТЦ «Сфера», 2001.-464с  

 

Լրացուցիչ- 

1. . «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» 

պրոֆ. Ա.Վ. Պետրովսկու խմբ., Երևան 1977թ.  

2. Վ.Ա. Կրուտեցկի «Մանկավարժական հոգեբանության 

հիմունքները», Լույս Երևան, 1976թ. 

3. Ա.Ս. Բալյան «Մանկավարժական հոգեբանության 

հարցեր», «Լույս» հրատ. 1983թ. 

4. Ա.Նալչաջյան  «Հոգեբանության հիմունքներ», Երևան 

1997թ. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-036 -Կ/դ Արտակարգ իրավիճակների 

հոգեբանություն 



Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 22 Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 98 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ծանոթացնել ուսանողներին արտակարգ իրավիճակների, 

դրանցում առաջացող հոգեֆիզիոլոգիական, սոցիալ-

հոգեբանական տեղաշարժերի վերաբերյալ տեսական 

գիտելիքներին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

●  ունենալ աշխատանքային գործունեության 

ընթացքում առաջացող արտակարգության և ռիսկայնության 

վերաբերյալ գիտելիք, աշխատանքային պայմանների և 

աշխատանքային վարքի մոդելների շուրջ պատկերացումներ, 

● տիրապետել արտակարգ իրավիճակների 

հոգեբանական օրինաչափություններին, 

Հմտություն 

● համագործակցել տվյալ և հարակից ոլորտների այլ 

մասնագետների հետ, աշխատել մասնագիտական 

միջավայրում: 

Կարողունակություն 

● վերլուծել արտակարգ իրավիճակներում հոգեկան 

տեղաշարժերը, 

● հետևել և հնարավորինս ճշգրիտ նկարագրել 

աշխատանքային գործունեության մեջ ծագող հոգեբանական 

ոչ ստանդարտ իրավիճակները, 

● կիրառել հոգեկշտկողական ու 

հոգեվերականգնողական տեխնիկաներ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1- Հասկացություն արտակարգ իրավիճակների մասին 

Թեմա 2- ԱԻ հոգեբանության առարկան, օբյեկտը, 

խնդիրները 

Թեմա 3- ԱԻ հոգեբանության մեթոդները 

Թեմա 4- Արտակարգ իրավիճակներ հասկացության սոցիալ-

հոգեբանական հայեցակետը 

Թեմա 5- Անձի ադապտացիայի մեխանիզմները արտակարգ 

իրավիճակներում 

Թեմա 6- Սոցիալական ադապտացիայի միջավայրի 

բնութագրումը 



Թեմա 7- Արտակարգ իրավիճակներին անձի ադապտացիայի 

հոգեբանական ռեսուրսների բաղադրատարրերը 

Թեմա 8- Սթրեսի կառավարումը ատակարգ իրավիճակներում 

Թեմա 9- Ռելաքսացիոն տեխնիկաներ 

Թեմա 10- Աշխատանք ագրեսիայի, ընդարմացման, 

նյարդային լարվածության հետ 

Թեմա 11- Վերահսկման լոկուս 

Թեմա 12- Քոփինգ ռազմավարությունների կիրառումը 

արտակարգ իրավիճակներում 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գնահատման մեթոդ՝ քննություն, ինքնուրույն աշխատանք 

Գնահատման չափանիշները՝  ՝ նյութի 

ինքնուրույն վերլուծություն,պատասխանների 

ամբողջականություն: 

Գրականություն 

Պարտադիր-  
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,  

3. 2005,_315 с. 

4. Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в 

экстремальных условиях: учебн. пособие_  

5. М., Изд. Центр ―Академия‖, 2007, 

5. Антипов В.В.- Психологическая адаптация к 

экстремальным ситуациям, М.2002г., 176с. 

6. Ромек В. Психологическая помощь в кризисных 

ситуациях, СПб. 2004г., 256с. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-037 -Կ/դ Ընտանիքի սոցիոլոգիա  

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 22 Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 10 

Ինքնուրույն 98 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել ընտանիքի 

պատմական փոփոխության, իբրև սոցիալական խումբ և 

ինստիտուտ` սոցիոլոգիական երկակի մոտեցման և 

հետազոտման առանձնահատկությունների վերաբերյալ: 

Դասընթացի Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 



վերջնարդյունքները վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

Ընտանիքի դերը հասարակության գործառնության 

սահմաններում` այլ ինստիտուտների հետ 

փոխկախվածության տեսանկյունից: 

Հմտություն 

Ընտանիքի հետազոտման հիմնական մեթոդներին, 

գործիքների մշակման ձևերին, վերլուծության հիմնական 

եղանակներին տիրապետում: 

Կարողունակություն 

Նախագծել ընտանիքի ուսումնասիրմանն  ուղղված 

սոցիոլոգիական հետազոտություն: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1.Ընտանիքի սոցիոլոգիայի էությունը: 

Թեմա 2. Ընտանիքն ուսումնասիրող տեսական 

մոտեցումներ: 

Թեմա 3.Ընտանիքի տիպաբանությունը: 

Թեմա 4 Ամուսնություն:  Ամուսնալուծություն: 

Թեմա 5. Ընտանեկան կոնֆլիկտներ: 

Թեմա 6.Ընտանիքի սոցիոլոգիական հետազոտման 

առանձնահատկությունները: 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Խմբային աշխատանք,  

անհատական ներկայացումներ, բանավեճ, հարց ու 

պատասխան,  հարցախույզ: 

Գնահատման չափանիշները 

Ուսանողի գիտելիքը՝ 

● Ընտանիքի սոցիոլոգիայի ուսումնասիրման օբյեկտի, 

առարկայի, ֆունկցիաների, հիմնական խնդիրների 

վերաբերյալ: 

● Ընտանիքի պատմական փոփոխության վերաբերյալ: 

● Ընտանիքի հիմնական տեսակների վերաբերյալ: 

● Ընտանիքի` իբրև խմբի, ինստիտուտի  և այլ 

ինստիտուտների հետ կապի վերաբերյալ: 

● Ընտանիքի հիմնական ֆունկցիաների վերաբերյալ: 

● Ընտանիքի նուկլեարացման վերաբերյալ: 

● Ընտանեկան կոնֆլիկտների վերաբերյալ: 

● Ընտանիքի սոցիոլոգիական 

հետազոտության հնարավորությունների և 

սահմանափակումների վերաբերյալ: 

 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Ա.Ի. Կրավչենկո <<Սոցիոլոգիա>>: Դասագիրք: 

Ռուսերենից թարգմանեց Վ.Աբրահամյանը: Երևան -

<<ԶԱՆԳԱԿ-97>>, 2004 



2. Зритнева Елена Игоревна "Социология семьи"  Владос, 

2006 г. 

3. Кон И.С. Жизнидетялность семьи: тенденции и 

проблемы. 2-е изд. М., 2006   

4. Мацковский М.С.Социология семьи:проблемы теории, 

методологии и методики.  М. 

5.  Харчев А.Г. Брак и семья. М., 2001  

6.  Черняк Е. М. Социология семьи: Учебное пособие. — 

М55  3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К0ե, 2004. — 238 с. 

7.  ‗‘Sociology of the Family‘‘ PUBLISHED BY:Dr. Ron J. 

Hammond and Dr. Paul Cheney on Smashwords Copyright © 

2010 by Dr. Ron J. Hammond 

8.  Teresa Ciabattari ‗‘Sociology of Families: Change, 

Continuity, and Diversity‘‘, SAGE Publications, 2016 

Լրացուցիչ- 

1. Ада Баскина  ‗‘Повседневная жизнь американской 

семьи‘‘, 2004 

2. Бим-Бад Б.М., Гавров С.Н. Модернизация института 

семьи: социологический, экономический и антрополого-

педагогический анализ: Монография / предисл. Л. С. 

Перепелкин. Федеральная целевая программа "Культура 

России". М.: Интеллектуальная книга - Новый хронограф, 

2010. 352 с. 

3. Российский гендерный порядок: социологический 

подход : Коллективная монография / Под ред. Е. 

Здравомысловой, А. Темкиной — СПб.: Изд-во 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. — 

306 с. — (Труды факультета полит. наук и социологии; 

Вып. 12).  

4. The Blackwell Companion to the Sociology of Families, 

Hoboken, NJ and Oxford: Wiley-Blackwell, 2003. 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-039 -Կ/դ Հոգեշտկում 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

https://www.labirint.ru/pubhouse/331/
https://www.google.am/search?hl=hy&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Teresa+Ciabattari%22&source=gbs_metadata_r&cad=4


Դասընթացի նպատակը Հոգեշտկումը ընդլայնում է մարդու` շրջապատող աշխարհին 

արձագանքելու սահմանները, ձևավորում է հմտություններ, 

որոնք նրա վարքը դարձնում են ավելի ճկուն: Այն ոչ միայն 

ուղղում է շեղումները, այլև մարդու մոտ ձևավորում 

անհրաժեշտ հոգեբանական որակներ, որոնք ապահովում են 

անձի սոցիալականացումը և հարմարումը փոփոխվող 

պայմաններում:  

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● հոգեշտկման մոտեցումներն ու ուղղությունները, 

● հոգեշտկման մեթոդները, հնարքներն ու եղանակները  

Հմտություն 

● հոգեշտկման տեխնիկաներին, 

● պրակտիկ հոգեբանին ներկայացվող 

բարոյագիտական պահանջներին: 

Կարողունակություն 

● անցկացնել անհատական, խմբային, ընտանեկան 

հոգեշտկում, 

● այցելուների հետ իրականացնել հոգեշտկողական 

աշխատանքներ 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1. Հոգեբանամանկավարժական շտկումը որպես 

գործնական հոգեբանության բնագավառ: Հոգեշտկման 

զարգացումը, սկզբունքները: Հոգեշտկման նպատակն ու 

խնդիրները: Հոգեշտկման տեսակները: Հոգեշտկման 

հիմնական տեխնիկաները:  

Թեմա2. Հոգեշտկման ուղղությունները: Հոգեվերլուծական 

ուղղություն: Վարքաբանական ուղղություն: 

Վարքաբանական մեթոդներն ու տեխնիկաները: Կոգնիտիվ 

ուղղություն: Հումանիստական ուղղություն:  

Թեմա3. Հոգեբանամանկավարժական շտկման 

առանձնահատկությունները:   

Թեմա 4. Հոգեշտկման մեթոդները, հնարքներն ու 

եղանակները: Հոգեշտկման օբյեկտը: Հոգեբան-այցելու 

փոխհարաբերությունները: Հոգեբանի աշխատասենյակի 

կահավորումը: 

Թեմա 5. Անձի հոգեշտկման մոտեցումները: Ա. Էլիսի 

ռացիոնալ-էմոտիվ թերապիան: Էրիկ Բերնի տրանսակտային 

վերլուծությունը: Ա.Բեկի հոգեկարգավորման համակարգը: 

Ջ.Կելլիի ֆիքսված դերի թերապիան: Ու.Գլասերի 

իրատեսական թերապիան 

Թեմա 6. Անհատական հոգեշտկում: Անհատական 

հոգեշտկման առանձնահատկությունները: Անհատական 

հոգեշտկման փուլերը: Հոգեբանի և այցելու կոնտակտի 

միջոցները: Հոգեշտկման գործընթացի կանոնները: 

Հոգեշտկողական աշխատանքը երեխաների հետ: 



 Թեմա 7.  Խմբային հոգեշտկում: Խմբային հոգեշտկման 

խնդիրները: Հոգեշտկողական ներգործությունների 

մեխանիզմները: Խմբային հոգեշտկման մեթոդները:  

Թեմա 8. Ընտանեկան հարաբերությունների հոգեշտկումը: 

Ընտանեկան հարաբերությունների հոգեշտկում: Ընտանիքի 

գործառույթները, կառուցվածքը և դինամիկան: Ընտանիքի 

կենսագործունեության խախտումները: 

Թեմա 9.  Խմբային հոգեթերապիայի մեթոդիկան 

ալկոհոլիզմի ժամանակ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 

20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր 

1. Սարգսյան Վ.Ժ. Հոգեկարգավորում. Եր.: Աստղիկ, 

2007. – 176 էջ: 

2. Осипова А.А. Общая психокоррекция. Сфера, 2008. 

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. 

М., Владос, 2000-480с. Кн 2.  

Լրացուցիչ 

1. Романин А.Н. Основы психотерапии: Учеб. пособие для 

студ. высш. заведений. – М.: Изд. центр  «Академияե, 



1999.- 208 с.  

2. http://www.nlplife.ru/knigi/psyho/2011-01-02/obschaja-

psihokorrekcija-uchebnoe-posobie 

 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-040 -Կ/դ Սոցիալական փոխներգործության և 

իմիջի հոգեբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 

Ինքնուրույն 90 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը Ուսանողներին ծանոթացնել սոցիալական փոխգործողության 

և իմիջի հոգեբանական առանձնահատկություններին, դրանց 

կիրառության յուրահատկություններին պրակտիկ 

գործունեության մեջֈ 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Սոցիալական փոխներգործության հոգեբանական օրին

աչափությունները և իմիջի օգտագործման հոգեբանական մե

խանիզմների իմացություն 

Հմտություն 

●  Սոցիալական փոխներգործության և իմիջի հոգեբանու

թյան հետազոտության մշակման հիմնական ձևերի, 

մեթոդների, գործիքների, վերլուծության եղանակների 

կիրառություն  

Կարողունակություն՝  

ձեռք բերած տեսական և կիրական գիտելիքների 

գործնականում և որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ 

կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1․ Սոցիալական փոխներգործության հոգեբանության 

առարկան և նրա տեղը գիտությունների կառուցվածքում 

Թեմա 2․ 

Սոցիալական փոխներգործության էությունը և տեսակները: 

Թեմա 3․ 

Հաղորդակցումը`որպես սոցիալական փոխնեգործության ձև: 

Թեմա 4․ 

Ներազդումը որպես սոցիալական փոխներգործության ձև: 

Թեմա 5․ 

http://www.nlplife.ru/knigi/psyho/2011-01-02/obschaja-psihokorrekcija-uchebnoe-posobie
http://www.nlplife.ru/knigi/psyho/2011-01-02/obschaja-psihokorrekcija-uchebnoe-posobie


Իմիջի հոգեբանության ուսումնասիրության տեսական մոտեց

ումների  

վերլուծություն: 

Թեմա 6․ Իմիջի դսակարգումը, կառուցվածքը և նրա 

ձևավորման գործընթացը: 

Թեմա 7․Իմիջի գործառնության միջավայրը: 

Թեմա 8 Անհատական և կորպորատիվ իմիջի հոգեբանությունֈ 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական 

աշխատանքներին(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 

միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 

Պարտադիր- 

1. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека 

человеком. М., 1982. 

2. Куницына В.Н. Социальная компетентность и 

социальный интеллект: структура, функции, 

взаимоотношение // Теоретические и прикладные вопросы 

психологии / под ред. А.А. Крылова. С-Пб, 1995. 

3. Лабунская В.А. Экспрессия человека: общение и 

межличностное познание. Ростов-на-Дону, 1999. 

Լրացուցիչ- 

4. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. Киев, 2001 



Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

ՄՀ/բ-041 -Կ/դ Խոսքի հոգեբանություն և 

հոգելեզվաբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 30 Դասախոսություն 12 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 18 

Ինքնուրույն 90 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը Քննություն, ընթացիկ քննություն, ստուգարք 

Դասընթացի նպատակը  Ուսանողներին զինել գիտելիքներով 

հոգեբանության  մասին: 

-   Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր 

տեսական, հոգեբանական և մեթոդական գիտելիքները: 

-  Ուսանողներին գաղափար տալ ընդհանուր 

հոգեբանության  օրինաչափությունների մասին: 

-   Հոգելեզվաբանության բնագավառում ձեռք բերած 

գիտելիքներն և ունակությունները կիրառել պրակտիկ 

գործունեության մեջ: 

-   Նախապատրաստել  հոգեբանական գիտությունների 

շարքի առարկաների (սոցիալական հոգեբանություն, 

սոցիոլոգիա, սպորտային հոգեբանություն և այլն) հետագա 

առավել գիտական և լուրջ ուսումնասիրություններին: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

Գիտելիք 

● Առարկան ընկալի որպես ամբողջական համակարգ, 

կարողանալով դասակարգել նրա կարևոր բաժինները: 

Հմտություն 

●  Տիրապետում է հոգեբանություն գիտության 

առարկային, մեթոդներին և խնդիրներին: 

● Տիրապետում է անձի և գործունեության կառուցվածքի 

մասին գիտելիքներին: 

● Ունի անհրաժեշտ գիտելիքներ իմացական 

գործընթացների վերաբերյալ: 

●  Ունի անրաժեշտ գիտելիքներ հուզակամային 

գործընթացների վերաբերյալ: 

Կարողունակություն 

● ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել 

գործնականում, 

● կիրառել ընդհանուր 

հոգեբանության  հետազոտության մեթոդները, 

● որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել 



ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Հոգելեզվաբանություն առարկան, խնդիրները , մեթոդները , 

կառուցվածքը : 

1.    Հոգելեզվաբանության ուսումնասիրման առարկան և 

օբյեկտը : 

2.    Հոգելեզվաբանության լեզվաբանական և հոգեբանական 

հիմքերը : 

3.    Հոգելեզվաբանության տեսական հայեցակերպը : 

Հոգելեզվաբանության  տեսական հիմքերը,/պատմական 

ակնարկ/: 

1.    Հոգելեզվաբանության ծագման նախադրյալները: 

2.    Հոգելեզվաբանության ծագման նախադրյալները : 

3.    Հոգելեզվաբանության պատմական զարգացման 

հիմնական փուլերը 

 

Հոգելեզվաբանության ուսումնասիրության հիմնական 

մեթոդները : 

1 . Գիտափորձը , որպես հոգելեզվաբանական 

ուսումնասիրության մեթոդ  

2 . Հոգելեզվաբանական անհատական սանդղակների 

մեթոդը : 

3. Իմաստային տարբերակիչ մեթոդը : Փոխարինման , 

լրացման և և սահմանման մեթոդները : 

4 . Բառազուգորդումների բնույթը և դասակարգումը: 

  Խոսքի ֆիզիոլոգիական մեխանիզմները: 

1 . Խոսքի ֆիզիոլոգիական հիմքերը : 

2 .Բրոկայի և Վերնիկեի կենտրոնների գործունեությունըֈ 

Ռեֆլեքսիվ հոգելեզվաբանություն: 

1 .Գիտակցությունը որպես հոգելեզվաբանական 

հասկացություն և նրա կառուցվածքըֈ 

2 . Լեզվական գիտակցության հոգելեզվաբանական 

հայեցակերպը: 3. Իմաստ և կարգայնացումֈ 

Զարգացման հոգելեզվաբանություն /մանկական 

խոսք,ներքին խոսք /ֈ 

1. Մանկական խոսքը որպես գիտական ուսումնասիրության 

օբյեկտ :  

2. Մանկական խոսքի և մտածողության զարգացումը :  

Էթնոհոգելեզվաբանություն: 

1.    Էթնոլեզվաբանության հասկացությունը : 

2.    Լեզվական պատնեշ հասկացությունը : 

3.    Ժամանակագրական տարաշխարհիկ բառեր : 

4.    Լեզվի և մշակույթի փոխազդեցությունը : 

Գեղարվեստական խոսքի հոգելեզվաբանություն: 

1.    Գեղարվեստական արձակի հոգելեզվաբանական 

ուսումնասիրության հարցեր : 

2.    Հոգեպոետիկա կամ բանաստեղծական խոսքի 



հոգելեզվաբանություն :  

Լեզվի յուրացման հոգելեզվաբանություն : 

1.  Լեզվի յուրացման հոգելեզվաբանության ճանաչողական 

հայեցակերպը : 

2.  Օտար լեզվի յուրացման հոգելեզվաբանություն: 

3.  Երկլեզվության հիմնախնդիրները: 

Խոսքային խանգարումների հոգելեզվաբանություն: 

1.  « Խոսքային խանգարումներ  ե հասկացությունը; 

2.  Խոսքի խանգարումների առաջացման պատճառներըֈ 

3.  Դրսևորվող աֆազիաների տեսակներըֈ  

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքներին հասնելու 

ընթացքի գնահատում`  

1.Մասնակցությունը դասընթացին(ընդհանուր 

գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -հաճախումների հաշվառում    

● Գնահատման չափանիշը 

                  -ներկայություն 

     2.Մասնակցությունը գործնական աշխատանքներին 

(ընդհանուր գնահատականի 20%-ը կամ 20 միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -մասնակցությունը լսարանային քննարկումներին 

    -բանավոր հարցման արդյունքների հաշվառում 

3.Ինքնուրույն աշխատանքներ (ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

     -ռեֆերատների կատարում 

     -դիտարկվող նյութի մասնագիտական վերլուծության 

ներկայացման որակ, 

     -արևմտահայերեն տեքստերի վերլուծական բնույթի 

աշխատանքների ստուգում: 

4.Գործնական հմտություններ(ընդհանուր գնահատականի 

10%-ը կամ 10միավոր) 

● Գնահատման մեթոդը` 

-Միավորը տրվում է ուսանողին գործնական 

հանձնարարություններից դրական գնահատական ստանալու 

դեպքում: 

Գրականություն 
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review. Psychological Bulletin, 43, May, 189-239. 

3. Levelt, W. J. M. (2013). A History of Psycholinguistics: the 

pre-Chomskyan era. Part 1. Oxford: Oxford University 
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Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Կուրսային աշխատանք 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

6  կրեդիտ 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ,    
5-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ստուգման ձևը 
Քննություն 

Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

  
հ/հ    Գնահատման 

բաղադրիչները 

  Հատկացվող 

միավորները 

1 Կուրսային աշխատանքի ձևակերպում (0-50 )  

1.1. Կուրսային աշխատանքի կատարման 

ինքնուրույնությունը, ուսանողի կատարած 

դատողությունների, եզրակացությունների 

հիմնավորումը և փաստարկումը 

0-10 

1.2. Աշխատանքի թեմային վերաբերող տեսական և 

գործնական նյութերի օգտագործման և մշակման 

մակարդակը 

0-10 

1.3. Ուսանողի կողմից գրականության և

 այլ 

փաստական նյութերի կիրառությունը և 

կիրառման հմտությունը 

0-10 

1.4. Կուրսային աշխատանքի բովանդակության 

համապատասխանությունը թեմային 

0-10 

1.5. Կուրսային աշխատանքի   ձևակերպման   

համապատասխանությունը 

սույն կարգի VII բաժնում նշված չափանիշներին 

      0-10 

2. Պաշտպանություն (0-50 միավոր)  

2.1. Ղեկավարի կարծիքը 0-10 

2.2. Աշխատանքի բովանդակության ներկայացման 

կարողությունը 

0-10 

2.3. Ուսանողի կողմից սեփական

 տեսակետը 

Պաշտպանելու կարողությունը 

0-10 

2.4. Ուսանողի կողմից աշխատանքը ներկայացնելու հմտությունը և միջոցների կիրառությունը (գրաֆիկներ, ցուցադրական միջոցներ, 

սլայդներ և այլն) 

0-10 

2.5. Ուսանողի խոսքի կուլտուրան 0-10 
 

 

 
  



Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Ուսումնական  պրակտիկա 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

5 կրեդիտ 

 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին, 2-րդ կիսամյակ,  
3-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Նպատակը  Ծանոթանալ հաստատության կառուցվածքին, 
տրամադրվող աջակցություններին, բացահայտել 
բազմամասնագիտական թիմում հոգեբանի 
աշխատանքի առանձնահատկությունները, 
հաստատությունում իրականացվող հոգեբանա-
մանկավարժական գործընթացի ղեկավարման, 
պլանավորման և կազմակերպման աշխատանքների 
սոցիալ-հոգեբանական գործառույթներին:    

 Բացահայտել հոգեբանի պրակտիկ գործունեության 
առանձնահատկությունները 

 Տեսական գիտելիքները կիրառել պրակտիկայումֈ 
Գնահատման մեթոդները 

և չափանիշները 

  
Պրակտիկան ամփոփվում է գրավոր հաշվետվությամբֈ  
Պրակտիկայի հաշվետու փաստաթուղթը համարվում է 

«Հաշվետվությունը», որտեղ և արտացոլվում է ուսանողի 

կողմից իրականացված հոգեբանամանկավարժական 

աշխատանքները, հոգեբանական դիտարկումների 

արդյունքները:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Արտադրական պրակտիկա 

Դասընթացին հատկացվող 

կրեդիտը  

8  կրեդիտ 
 

Ուսումնառության տարի / 

կիսամյակ 

4-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 
5-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ստուգման ձևը 
ստուգարք 

Նպատակը 1. Ուսանողին հստակ պատկերացում տալ այն 
հոգեբանական հմտությունների կիրառման մասին, 
որոնք գործածվում են մանկավարժական 
գործընթացում: 

2. Ծանոթացնել երեխաների հետ աշխատանքի 
հոգեբանական առանձնահատկություններին: 

3. Ծանոթացնել երեխաների խմբերի հետ 
աշխատանքների սոցիալ-հոգեբանական 
առանձնահատկություններին: 

4. Ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանական 
գիտելիքների կիրառման 
առանձնահատկություններին: 

 
Գնահատման մեթոդները և 

չափանիշները 

  

Գնահատման բաղադրիչները Հատկացվող 

միավորը 

Գնահատո

ւմ 

1. Հաճախելիություն 0 - 10  

2. Մասնագիտական 

իմացություն 

0 - 20  

3  Կիրառած գործիքակազմ 

 Մեթոդական 
գործիքակազմի ընտրության և 
կիրառման կարողություն  

 

 Հոգեբանական 
մեթոդիկաների տիրապետում 

 

0 - 10 

 

 

 

0 - 10 

 

 

4. 

Հոգեբանախորհրդատվական 

աշխատանք 

 հոգեբանական 
հետազոտություն կատարելու, 
հոգեբանական բնութագրի 
կազմման կարողություն  

 սեմինարների, 
հոգեշտկողական 
աշխատանքների 
կազմակերպման կարողություն 

 հետազոտության 
արդյունքների վերլուծության և 
մեկնաբանման կարողություն  

 

0 - 10 

 

 

 

0 - 10 

 

 

0 - 10 

 

 

 

 

 

Պաշտպանություն 0 -  20  

Ընդհանուր միավորը 100  
 

 

  



Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

Ավարտական որակավորման քննություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

7  կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

5-րդ տարի, 2-րդ կիսամյակ 

Ստուգման ձևը Բանավոր քննություն 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

  
Գնահատականը ըստ 5 

բալանոց համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ 100 

բալանոց 

համակարգի 

Գնահատականը 

ըստ ECTS 

համակարգի 

«Գերազանց» (5) 96-100 A+ 

«Գերազանց» (5) 91-95 A 

«Գերազանց» (5) 86-90 A- 

«Լավ» (4) 81-85 B+ 

«Լավ» (4) 76-80 B 

«Լավ» (4) 71-75 B- 

«Բավարար» (3) 67-70 C+ 

«Բավարար» (3) 62-66 C 

«Բավարար» (3) 58-61 C- 

«Անբավարար» 0-57 D 

«Ստուգված» 58-100 S 

«Չստուգված» 0-57 U 
 

 

 


