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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաստատված է ամբիոնի նիստում 

 

    _Մանկավարժություն և հոգեբանություն_ 
                                 ամբիոնի անվանումը 
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Արձանագրություն № _10_ 

 «_28_»   _դեկտեմբեր_ 2022_ թ. 



 

1.  1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

2.  2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 3 

3.  3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 4 

4.  4. Դասընթացի կրթական վերջնարդյունքները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

5.  5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ 

աշխատաշուկայի պահանջների ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

6.  6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, 

արդյունքների ամփոփման ձևերը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

7.  Ուսումնական աշխատանքները տեսակները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

8.  7. Դասավանդման մեթոդներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

9.  8. Ուսումնառության մեթոդները ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

10.  9. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի 

ծավալը ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ 

․․․ 

11.  10. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․  

12.  11. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․1․ Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ ․․․ 

 12․2․ Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների 

ուսումնամեթոդական քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․3․ Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական 

քարտ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 12․4․ Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ ․․․․․․․․․․ ․․․ 

13.  12. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

14.  13. Գնահատում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․1․ Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․2․ Հարցաշար․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 14․3․ Գնահատման չափանիշներ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

15.  14. Դասընթացի համառոտ նկարագրիչ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ․․․ 

 

 

 

 

 



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 

1. Դասընթացի դերը  և տեղը կրթական ծրագրում1․ 
«Մասնագիտության ներածություն» դասընթացը կարևորվում է հոգեբանական 

գործունեության  բնագավառում մասնագետների պատրաստման գործընթացում, ներառված 

է “Հոգեբանություն” կրթական ծրագրի ուսումնական պլանի «Ընդհանուր մասնագիտական» 

կրթամասում: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1. Դասընթացի նպատակն է 

 Փոխանցել ուսանողներին հոգեբանական գործունեության բովանդակության  

վերաբերյալ առաջնային գիտելիքներ; 

 Նպաստել ուսանողի մասնագիտական ադապտացիային և մասնագիտական 

ինքնագիտակցության ձևավորմանը: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են 

 Ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանության որպես գիտության և գործնական 

գործունեության առանձնահատկությունների հետ ; 

 Ուսումնասիրել հոգեբանների խնդիրները և գործառույթները աշխատանքային 

գործունեության տարբեր բնագավառներում; 

 վերլուծել տեսաբան-հոգեբանի և գործնական  հոգեբանի մասնագիտական 

կարևոր որակները; 

 ծանոթացնել հոգեբանական գործունեության բարոյագիտական պահանջների 

հետ: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 
«Մասնագիտության ներածություն»   դասընթացին մասնակցելու կարևոր նախապայման է 

ուսանողների  դպրոցական  գիտելիքների (մասնավորապես կենսաբանություն, ֆիզիկա և 

հասարակագիտություն առարկաներից) և սեփական ուսումնական գործունեությունը 

կազմակերպելու հմտությունների առկայությունը:  

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
 



 

4. Դասընթացը ձևավորում է հետևյալ կրթական վերջնարդյունք(ներ)ը2  և /կամ 

կոմպետենցիաները․ 
 

«Մասնագիտության ներածություն»  դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի 

ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

ԳԻՏԵԼԻՔ`  

 հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական ուղղությունների, ոլորտների 

և տեսակների  մասին; 

 աշխատանքային գործունեության տարբեր բնագավառներում հոգեբանական 

ծառայությունների խնդիրների բովանդակության մասին: 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` 

 կազմակերպել իր ուսումնական գործունեությունը ինչպես լսարանային 

պայմաններում,այնպես էլ ինքնուրույն ուսումնական և հետազոտական 

աշխատանքներում; 

 հարաբերակցել սեփական անհատական հոգեբանական որակները հոգեբանի անձին 

ներկայացվող պայանջներին; 

 համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել նոր տեղեկատվությունը; 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ` 

          Տիրապետի հոգեբանական գործունեության էթիկական նորմերին: 

 

 

Դասընթացի ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողը ձեռք կբերի հետևյալ կոմպետենցիաները. 

Ա)Ընդհանրական կոմպետենցիաներ 

          Գործիքային կոմպետենցիաներ (ԳԿ)` 

ԳԿ1 վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն, 

ԳԿ4 մասնագիտական ոլորտի գիտելիքների հիմունքներ, 

: 

Համակարգային կոմպետենցիաներ (ՀԳԿ)` 

ՀԳԿ1 գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողություն, 

            ՀԳԿ3 սովորելու ունակություն, 

ՀԳԿ8 ինքնուրույն աշխատելու ունակություն, 

Բ)Առարկայական (մասնագիտական) կոմպետենցիաներ (ԱԿ) 

                                                           
 



ԱԿ2 հստակ հաղորդել ստացված հենքային գիտելիքները, 

ԱԿ4 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև կապերի 

իմացություն, 

ԱԿ14 տիրապետեն տվյալ մասնագիտական մակարդակում պահանջվող կոմպետենցիաներին:  

 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 
«Մասնագիտության ներածություն»  դասընթացից ձեռք  բերված գիտելիքներն և հմտությունները 

շրջանավարտը կարող է կիրառել հոգեբանի մասնագիտական գործունեության ընթացքում, 

գիտական լաբորատորիաներում աշխատելու, նաև ասպիրանտուրայում կրթությունը 

շարունակելու և հոգեբանության բնագավառում գիտական հետազոտություններ կատարելու    

նպատակով: 

 

 

6. Դասընթացի ծավալը,  ուսումնական աշխատանքի  տեսակները, արդյունքների 

ամփոփման ձևերը 
 

Չափանիշ 

Առկա 

ուսուցման 

համակարգ 

Հեռակա 

ուսուցման 

համակարգ 

Դասընթացի ընդհանուր աշխատատարությունը 

(կրեդիտ /ընդհանուր ժամաքանակ) 
4 կրեդիտ/120 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

Դասախոսություն 8  

Գործնական աշխատանք 8  

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 104  

Ընդամենը 120  

Ստուգման ձևը (ստուգարք/ ընթացիկ 

քննություն/ հանրագումարային քննություն) 

ստուգարք  

 

7. Ուսումնական աշխատանքների տեսակները4 ․  

 Դասախոսությունը դասախոսի կողմից դասընթացի ծրագրի շրջանակներում 

գիտական-տեղեկատվական թեմայի վերաբերյալ տրամաբանորեն կառուցված, 

հետևողական ու պարզ խոսքի շարադրանքն է, որի նպատակն է ուսանողին տալ 

                                                           
3 Նշվում է, թե տվյալ դասընթացի յուրացման, ամփոփման արդյունքում ձեռքբերված գիտելիքները, 

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  
4 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 



համապարփակ գիտելիքներ: Դասախոսը վերլուծում, մեկնաբանում է թեմայի առավել 

կարևոր, դժվար ընկալելի, հանգուցային հարցերը: Դասախոսությունը ուսանողի 

առջև ուրվագծվող գիտական մի ճանապարհ է, որը նա կարող է միայն անցնել 

գիտական գրականության ընթերցանության, ուսումնական բնույթի այլ 

պարապմունքների և ինքնուրույն կատարած աշխատանքների շնորհիվ: Դասախոսը 

պետք է խթանի ուսանողի ակտիվ իմացաբանական գործունեությունը, նպաստի 

նրանց ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը: Ուսանողը նույնպես պետք է 

լինի դասախոսության ակտիվ մասնակից: Ուսանողը դասախոսությանը 

ներկայանալուց առաջ պետք է ծանոթացած լինի տվյալ դասին ներկայացվող 

թեմային, որպեզի կարողանա մասնակցել ուսումնական գործընթացին: 

 Գործնական աշխատանքների ժամանակ ուսանողը կատարում է լսարանային 

աշխատանք՝ դասախոսի անմիջական ղեկավարման ներքո: Գործնական 

պարապմունքները անցկացվում են գործնական խնդիրների լուծման, 

առաջադրանքների իրականացման, թեստերի, իրավիճակային վերլուծությունների, 

գործարար խաղերի, խմբային աշխատանքների, տնային առաջադրանքների, 

ուղեղային գրոհների, ինտերակտիվ ուսուցման միջոցով՝ տեսական գիտելիքները 

կիրառելու, գործնական ունակությունների և հմտությունների ձեռքբերման և 

ամրապնդման նպատակով: Դասախոսն առաջադրում է գործնական 

պարապմունքների թեման, նպատակը, խնդիրները, այն հարցերը, որոնք պետք է 

լուծել գործնական պարապմունքի ընթացքում, գործնական պարապմունքի 

անցկացման մեթոդները և պատասխանում է ուսանողների տված հարցերին: 

 Ինքնուրույն աշխատանքը ուսանողների ուսումնական, գիտահետազոտական 

աշխատանքն է, որն իրականացվում է դասախոսի առաջադրանքով և մեթոդական 

ղեկավարությամբ, բայց առանց նրա անմիջական ղեկավարության: 

Ինքնուրույն աշխատանքի տեսակներն են5՝ 

 Ռեֆերատ – ուսանողների ինքնուրույն գրավոր, որտեղ ուսանողը շարադրում է որևէ 

հարցի կամ թեմայի էությունը` հենվելով գրական աղբյուրների վրա (դասագրքեր, 

ձեռնարկներ և այլն): 

 Աշխատանքային տետր – նախատեսված է ուսանողների ինքնուրույն 

աշխատանքների համար և թույլ է տալիս գնահատել ուսումնական նյութի յուրացման 

աստիճանն ուսանողների կողմից: 

  Զեկույց – որևէ գիտական կամ հետազոտական թեմայի շուրջ կատարած 

եզրակացությունների, ստացած արդյունքների ներկայացում ուսանողի կողմից: 

 

8. Դասավանդման մեթոդներներն են՝6 հիմնահարցային դասախոսություն,  

դասախոսություն-երկխոսություն, դասախոսություն-քննարկում, թեմատիկ սեմինար, 

սեմինար-բանավեճ: 

 

9. Ուսումնառության մեթոդներն են7՝ մտքերի  քարտեզագրում, թիմային քննարկում: 
 

                                                           
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
6 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
7 Ներկայացված են օրինակներֈ  Դասավանդողը կարող է նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 

 



 

10. Դասընթացի համառոտ բովանդակությունը, ուսումնական աշխատանքի 

ծավալը` ըստ բաժինների և    թեմաների8. 

 

հ/հ Թեմա  

(բաժին) 

Ուսումնական աշխատանքի 

ժամաքանակն ըստ 

տեսակների 

դ
ա

ս
ա

խ
ո

ս
ո

ւթ
յո

ւն
 

ս
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մ
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ն
ա

ր
 

պ
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գ
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ա
տ
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ն

ք
 

Ի
ն

ք
ն

ո
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ո
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ա
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ա
տ

ա
ն

ք
 

1.  “Հոգեբանություն” մասնագիտության զարգացման 

պատմությունը 

2  2   

2.  Ժամանակակից հոգեբանությունը որպես 

մասնագիտական գործունեության ոլորտ 

2  2   

3. Հոգեբանի մասնագիտական զարգացումը 2  2   

4. Հոգեբանությունը կրթության, առողջապահության  մեջ 2  2   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8  8   

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ 
Հրատարակության 

տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  

1. Արզումանյան Ս. Հոգեբանություն – Երևան, “Զանգակ-1997”. 

2003-176 էջ 

2. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. М.: 

Смысл,  

2000.  

3. Бархаев Б.П. Введение в  профессию психолога: Курс лекций. 

- М.:  

МГЭИ, 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 



2.   

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1.  

1. Климов Е.А. Психология профессионального 

самоопределения. -  

Ростов-на-Дону, 2000.  
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Հեռակա  ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի 

թվանիշը, անվանումը 

ՄՀ/բ-001 Մասնագիտության   ներածություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

4 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

1-ին տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 104 

Ընդամենը 120 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է 

 Փոխանցել ուսանողներին հոգեբանական գործունեության 

վերաբերյալ առաջնային գիտելիքներ 

 Նպաստել ուսանողի մասնագիտական ադապտացիային և 

մասնագիտական ինքնագիտակցության ձևավորմանը 

 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

ԳԻՏԵԼԻՔ`  

 հոգեբանի մասնագիտական գործունեության հիմնական 

ուղղությունների և բնագավառների  մասին 

 աշխատանքային գործունեության տարբեր բնագավառներում 

հոգեբանական ծառայությունների խնդիրների 

բովանդակության մասին 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` 

 կազմակերպել իր ուսումնական գործունեությունը ինչպես 



լսարանային պայմաններում,այնպես էլ ինքնուրույն 

ուսումնական և հետազոտական աշխատանքներում 

 հարաբերակցել սեփական անհատական հոգեբանական 

որակները հոգեբանի անձին ներկայացվող պայանջներին 

 համապատասխան համատեքստում ընկալել և մեկնաբանել 

նոր տեղեկատվությունը, 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն 

եզրահանգումներ 

 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ` 

          Տիրապետի հոգեբանական գործունեության էթիկական 

նորմերին: 

 
 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա 1` Հոգեբանի մասնագիտական գործունեության 

ընդհանուր բնութագիրը: 

Հոգեբանության տեղը ժամանակակից 

մասնագիտությունների համակարգում:Հոգեբանի 

պարտականությունները և իրավունքները:Հոգեբանական 

գործունեության բարոյական սկզբունքները և էթիկական 

նորմերը: 

Թեմա 2`.Հոգեբանի մասնագիտական գործունեության 

տեսակները: 

Հոգեախտորոշիչ աշխատանք:Հոգեկանխարգելիչ 

աշխատանք:Հոգեբանական 

խորհրդատվություն:Հոգեբանական շտկում և հոգեթերապիա: 

 Թեմա 3` Հոգեբանի մասնագիտական գործունեության 

բնագավառները: 

Հոգեբանական ծառայությունը կրթության 

բնագավառում: Հոգեբանի աշխատանքը բժշկության 

ոլորտում:Աշխատանքի հոգեբանություն:Կազմակերպչական 

հոգեբանություն:Հոգեբանի աշխատանքը իրավաբանության 

մեջ:Հոգեբանությունը սոցիալական պաշտպանության 



համակարգում: Հոգեբանությունը զինված ուժերում: 

 

Գնահատման 

մեթոդները և 

չափանիշները 

Գործնական աշխատանքների գնահատման 

չափանիշները(գումարային 20 միավոր). 

 Նյութի գրագետ վերարտադրումը և մեկնաբանումը; 

 Լիարժեք պատասխաններ դասախոսի և 

համակուրսեցիների հարցերին; 

 Ուսումնասիրվող հարցերի վերաբերյալ վերլուծական 

մոտեցումը, ինքնուրույն հետևությունների և սեփական 

կարծիքի առկյությունը; 

 Թեմայի վերաբերյալ լրացուցուցիչ տեղեկատվության 

հաղորդումը: 

 

Ինքնուրույն աշխատանքների գնահատման չափանիշները (20 

միավոր). 

 Ընտրված գրականության արդիականությունը և 

բազմազանությունը(3-5 աղբյուր); 

 

 Ռեֆերատի կառուցվածքի կամ բանավոր զեկույցում 

շարադրանքի համակարգայնությունը; 

 

 Սեփական կարծիքի առկայությունը և հիմնավորումը: 

 

Ստուգողական աշխատանքների գնահատման չափանիշները 

(գումարային 40 միավոր). 

 Թեսթային առաջադրանքներում ճիշտ պատասխանի 

ընտրությունը 

Հաճախելիություն. 

Գնահատման մեթոդը. 

 դասերին հաճախման հաշվառում 

Գնահատման չափանիշը. 

 ներկայություն 
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