
 

ՀՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_     ՄՀ/մ- 033   Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն  

                                                   
ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՓԱԹԵԹ 

Դասիչ, դասընթացի անվանում 

   

Մասնագիտություն՝   Մասնագիտական մանկավարժություն /011401.00.7/  

       /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝ Կենսաբանություն/ 011401․01․7/, Քիմիա/011401.02.7/ 

Մաթեմատիկա/ 011401․05․7/, Ինֆորմատիկա /011401 / 

                                                                                                 դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/  

 

Որակավորման աստիճան` ___մագիստրատուրա____ 

                                                                                                                                  /բակալավր, մագիստրատուրա/    

Ամբիոն՝             Մանկավարժություն և հոգեբանություն 
                                                                                                                                 /ամբիոնի լրիվ անվանումը/  

Ուսուցման ձևը՝ առկա 
                                                                                                                              /առկա, հեռակա/ 

Կուրս/կիսամյակ   առկա 2-րդ կուրս, 1-ին կիսամյակ______ 

 

Դասախոս(ներ) ՝        ___Մարիաննա Մազմանյան______ 

                                                                                                                                /անուն, ազգանուն/ 

                                                              Էլ.հասցե__marianna.mazmanyan@mail.ru 

 

 

 

Վանաձոր- 2022թ. 

 

Հաստատված է ամբիոնի նիստում 

 

    _Մանկավարժություն և հոգեբանություն_ 
                                 ամբիոնի անվանումը 

Ամբիոնի վարիչ    _Լ․Գ․Բաղդասարյան_  /Ա.Ա.Հ/ 

Արձանագրություն № _4_ 

 «_23_»   _սեպտեմբեր_ 2022_ թ. 



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

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․ 
«Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն և մեթոդներ» դասընթացի 

շրջանակներում մագիստրանտներին գիտելիքներ են հաղորդվում գիտական 

հետազոտության չափորոշիչների և գործառույթների, հոգեբանական գիտության 

մեթոդաբանության սկզբունքների վերաբերյալ: Համառոտ ձևով ներկայացվում են 

հոգեբանական հետազոտության այն հիմնական և օժանդակ մեթոդները, որոնք կիրառվում 

են հոգեբանական տարբեր երևույթների ուսումնասիրման համար: 

 

2. Դասընթացի նպատակը և  խնդիրները. 

2.1.  

 Ուսանողների փոխանցել գիտական հոգեբանության մեթոդաբանության և 

հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդների վերաբերյալ համապարփակ 

գիտելիքներ: 

 

2.2. Դասընթացի  խնդիրներն են 

 Ձևավորել ամբողջական պատկերացում գիտական հոգեբանական 

հետազոտությունների կազմակերպման և իրականացման մասին; 

 Ձևավորել հոգեբանական հետազոտություններ նախագծելու կարողություններ: 

 

3. Դասընթացին մասնակցելու նախնական մուտքային գիտելիքները, 

կարողությունները և հմտությունները  /դասընթացները/ 
«Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն և մեթոդներ»   դասընթացին 

մասնակցելու կարևոր նախապայման է ուսանողների  գիտելիքները և կարողությունները  

“ Հոգեբանություն’, “ Փիլիսոփայություն’, ‘Մաթեմատիկական վիճակագրություն’ առարկաներից: 

   

 

 

 

 

 

 

 

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

կոմպետենցիաները․ 
 

«Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն և մեթոդներ»   դասընթացի 

ուսումնասիրման արդյունքում ուսանողի ակնկալվող վերջնարդյունքներն են. 

                                                           
 

 



ԳԻՏԵԼԻՔ`  

 հոգեբանության մեթոդաբանության սկզբունքները,   

 հոգեբանության մեթոդների դասակարգումները, 

 հոգեբանական հետազոտությունների հիմնական և օժանդակ մեթոդների 

էությունն ու առանձնահատկությունները: 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` 

 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև 

կապերի իմացություն, 

 իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք, 

 կատարել հետազոտության արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն, 

 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ` 

               Հոգեբանական հետազոտություններ նախագծելու հմտություններ; 

 

 

 

 

5. Դասընթացի դերը կրթական ծրագրի շրջանավարտների  գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների ձևավորման հարցում ըստ աշխատաշուկայի 

պահանջների3․ 
«Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն և մեթոդներ»   դասընթացից ձեռք  

բերված գիտելիքներն և հմտությունները շրջանավարտը կարող է կիրառել մասնագիտական 

գործունեության ընթացքում, գիտական լաբորատորիաներում աշխատելու, նաև 

ասպիրանտուրայում կրթությունը շարունակելու և իր մասնագիտական 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) 
2 կրեդիտ/60 ժամ  

   

Աշխատանքի տեսակը ժամաքանակ ժամաքանակ 

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

հմտությունները և կարողությունները  աշխատաշուկայի որ բնագավառներում և ոլորտներում կարող է 

շրջանավարտը կիրառել  



Դասախոսություն 8  

Գործնական աշխատանք 8  

Սեմինար պարապմունք   

Լաբորատոր աշխատանք   

Ինքնուրույն աշխատանք 44  

Ընդամենը 60  

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 

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՝ 

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

նկարագրությունը փոխել կամ լրացումներ կատարելֈ 
5 Թողել այն տեսակը, որը տվյալ դասընթացի դասավանդման համար նախատեսված էֈ Դասավանդողը կարող է 



 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: 
 

                                                                                                                                                                                           
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
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1.  Մեթոդաբանության ընդհանուր բնութագիրը 2  2   

2.  Հոգեբանության մեթոդաբանական սկզբունքները 2  2   

3. Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդները 2  2   

4. Հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունը 2  2   

ԸՆԴԱՄԵՆԸ 8  8   

 

11. Ուսումնամեթոդական գրականության ապահովման քարտ 

 

հ/հ Անվանումը/հեղինակ Հրատարակության տարի 

Պարտադիր գրականություն (ՊԳ) 

1.  

1. Միրզոյան Վ.Խ. Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն և մեթոդներ.-2015 

2. Արզումանյան Ս., Մկրտչյան Ս., Սարգսյան Վ. Կիրառական հոգեբանության պրակտիկում: 

Երևան, Զանգակ-97, 2002թ. - 392էջ:  

3. Ավանեսյան Հ.Մ. Փորձարարական հոգեբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ: -Երևան, 

 

 

 

                                                           
8 Նման է օրացուցային պլանին 



 

 

 

 

2.   

Լրացուցիչ գրականություն(ԼԳ) 

1.  

1. Նալչաջյան « Հոգեբանության հիմունքներ« Երևան« <<Հոգեբան>>, 1997 թ. - 648 էջ: 

2. Փիլիսոփայական բառարան, Երևան,  <<Հայաստան>>, 1975թ. - 467 էջ: 

3. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.: Наука: 1977.- 379с.  

4. Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2006 .- 351с. 

5. Гамезо М.В., Домашенко И. А. Атлас по психологии. Учеб. Пособие.- М.: Просвещение, 1986. – 272с.  

6. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология. М.: 

Педагогическое общество России, 2003.- 512с.  

7. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. М.: Изд. Академия, 2005. - 367с.  

8. Гормин А.С. Методология и методы психологии: Учебно-методическое пособие / А.С.Гормин.-

Великий Новгород; НИРО, 2010.- 23 с. 

9. Дружинин В.Н. Экспериментальнач психология. Учеб. Пособие.- М.: 1997.- 256с. 

10. Зароченцев К.Д., Худяков А.И. Экспериментальная психология: Учеб.- М.: Изд-во Проспект, 2005. - 

30с.  

11. Зеленкова А.И. Философия и методология науки: Учеб. пособие - Минск: ГИУСТ, 2011. - 479с.  

12. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2000. – 384с. 

13. Зинченко В.П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. - М.: Изд-во МГУ, 1983. – 

165с. 

16. Ковалев Г.А. Три парадигмы в психологии - три стратегии психологического воздействия. / Вопросы 

психологии, 1987, 3. – С. 41-49 

 



 

 

 

   

Համացանցային տեղեկատվական պաշարներ (ՀՏՊ)/ Էլեկտրոնային աղբյուրներ (ԷԱ) 

1.   

2.   

12. Դասընթացի ուսումնամեթոդական քարտ 

12.1. Դասախոսությունների ուսումնամեթոդական  քարտ 

 
հ/հ 

Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ Գրականություն9 

1. Մեթոդաբանության ընդհանուր 

բնութագիրը 

‘’Մեթոդաբանություն’’ հասկացության 

սահմանումները 

Գիտական մեթոդաբանության 

տեսակները 

Հոգեբանական մեթոդաբանական 

սկզբունքները 

Մեթոդաբանության մակարդակները  

Հոգեբանության մեթոդաբանության 

գործառույթները 

Մեթոդաբանություն, մեթոդ, 

մեթոդիկա հասկացությունները 

հոգեբանության մեջ 

Մեթոդաբանության տեսակները ըստ 

Է.Գ. Յուդինի 
 

2  

2. Հոգեբանության 

մեթոդաբանական սկզբունքները 

Դետերմինիզմի սկզբունք: 

Գիտակցության և գործունեության 

միասնության սկզբունք: 

2  

                                                           
9 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



Զարգացման սկզբունք: 

Պատմականության սկզբունք: 

Անհատական զարգացման սկզբունք 

3. Հոգեբանական 

հետազոտությունների 

մեթոդները 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ  

Բ.Գ. Անանևի 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ Ռ.Ս. 

Նեմովի 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ Ս. 

Ռոզենցվեյգի 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ Գ.Դ. 

Պիրյովի 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ Վ.Ն. 

Դրուժինինի 

Գիտափորձի նշանակությունը 

հոգեբանության մեջ 

Գիտափորձի տեսակները 

Գիտափորձի առավելություններն ու 

թերությունները 

Անբասիր գիտափորձի չափանիշները 

Դիտման մեթոդի էությունը, նրա 

առավելություններն ու 

թերությունները 

Դիտման մեթոդի տեսակները 

Դիտմանը ներկայացվող 

պահանջները 

Դիտման մեթոդի կիրառման 

ընթացքում թույլ տրվող սխալները 

Փորձագիտական գնահատականների 

մեթոդը հոգեբանության մեջ, նրա 

իրականացման փուլերը 

Կենսագրական մեթոդի էությունը 

Անկախ բնութադրերի մեթոդի 

էությունը հոգեբանության մեջ 

2  



Հասկացություն <<կոնտենտ-

վերլուծության>> մասին 

Մոդելավորման մեթոդի 

առանձնահատկությունները 

Սոցիոմետրիան որպես մեթոդ, նրան 

ներկայացվող չափանիշները 
 

4. Հոգեբանական 

հետազոտությունների 

մեթոդների արդյունքների 

վերլուծություն և 

մեկնաբանություն 

Հոգեբանական հետազոտությունների 

քանակական և որակական վերլուծություն 

Հոգեբանական հետազոտությունների 

արդյունքների վիճակագրական վերլուծություն 

Հոգեբանական գիտափորձերի արդյունքների 

առաջնային և երկրորդային վերլուծության 

մեթոդները 

 

 

2  

 

12.2. Գործնական աշխատանքների /սեմինար պարապմունքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն10 

1. Մեթոդաբանության 

ընդհանուր բնութագիրը 

‘’Մեթոդաբանություն’’ հասկացության 

սահմանումները 

Գիտական մեթոդաբանության տեսակները 

Հոգեբանական մեթոդաբանական սկզբունքները 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՀԳ 1.2.3 

ԼԳ 1 

                                                           
10 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



Մեթոդաբանության մակարդակները  

Հոգեբանության մեթոդաբանության 

գործառույթները 

Մեթոդաբանություն, մեթոդ, մեթոդիկա 

հասկացությունները հոգեբանության մեջ 

Հոգեբանական հետազոտության կառուցվածքը 

 

2. Հոգեբանության 

մեթոդաբանական 

սկզբունքները 

Դետերմինիզմի սկզբունք: 

Գիտակցության և գործունեության միասնության 

սկզբունք: 

Զարգացման սկզբունք: 

Պատմականության սկզբունք: անհատական 

զարգացման սկզբունք 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՀԳ 1.2.3 

3. Հոգեբանական 

հետազոտությունների 

մեթոդները 

Դիտման մեթոդի էությունը, նրա 

առավելություններն ու թերությունները 

Դիտման մեթոդի տեսակները 

Դիտմանը ներկայացվող պահանջները 

Դիտման մեթոդի կիրառման ընթացքում թույլ 

տրվող սխալները 

Փորձագիտական գնահատականների մեթոդը 

հոգեբանության մեջ, նրա իրականացման փուլերը 

Կենսագրական մեթոդի էությունը 

Անկախ բնութադրերի մեթոդի էությունը 

հոգեբանության մեջ 

Մոդելավորման մեթոդի 

առանձնահատկությունները 

 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՀԳ1,3 

4. Հոգեբանական 

հետազոտությունների 

մեթոդների արդյունքների 

Հոգեբանական հետազոտությունների 

քանակական և որակական վերլուծություն 

2 Բանավոր 

հարցում 

ՀԳ 2.3 



վերլուծություն և 

մեկնաբանություն 

Հոգեբանական հետազոտությունների 

արդյունքների վիճակագրական վերլուծություն 

Հոգեբանական գիտափորձերի արդյունքների 

առաջնային և երկրորդային վերլուծության 

մեթոդները 

 

12.3. Լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ 

 

հ/հ Թեմա 
Ուսումնասիրվող 

հարցեր 
Ժամաքանակ 

Ս
տ

ո
ւգ

մ
ա

ն
 

ձ
և

ը
 

Գրականություն11 

1.      

2.      

 

 

12.4. Ինքնուրույն աշխատանքների ուսումնամեթոդական քարտ  

 

հ/հ 
Ինքնուրույն աշխատանքի 

թեմաները 

Ուսումնասիրվող 

հարցեր  

Աշխատանքի  

տեսակը12 

Ներկայացման 

ժամկետները 
Ստուգման ձևը Գրականություն13 

                                                           
11 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 
12 Տես 7-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը 
13 Ըստ 12-րդ կետում նշված ցանկի, օր․՝ ՊԳ 1, ԼԳ 2 և այլն 



1. Թեսթավորման մեթոդ Հասկացություն 

թեստի մասին, 

թեստերի ստեղծման 

նախապատմությունը 

Թեստերի 

դասակարգումը ըստ 

ձևի, նրանց էությունը 

Թեստերի 

դասակարգումը ըստ 

Ռ. Քեթթելի և Ֆ. 

Վարբուրտոնի 

Թեստերի 

դասակարգումը ըստ 

բովանդակության, 

նրանց էությունը 

Թեստերի 

կառուցմանը և 

ստուգմանը 

ներկայացվող 

հոգեչափողական 

պահանջները 

 

Զեկույց, 

ռեֆերատ 

6շաբաթ Բանավոր զեկույց  



2. Հարցման մեթոդ Հարցման մեթոդի 

էությունը, նրա 

առավելություններն 

ու թերությունները 

Հարցարանների 

ընդհանուր 

բնութագիրը 

Հարցարանների 

դասակարգումը ըստ 

ձևի և 

բովանդակության 

Զրույցի մեթոդի 

էությունը, նրա 

առավելություններն 

ու թերությունները 

Զրույցի մեթոդի 

տեսակները 

Հարցազրույցի 

մեթոդի էությունը, 

նրա տեսակները  

Հարցաթերթի մեթոդի 

էությունը, նրա 

առավելություններն 

ու թերությունները 

 

Զեկույց, 

ռեֆերատ 

6շաբաթ Բանավոր զեկույց  



3. Պրոյեկտիվ մեթոդներ Պրոյեկտիվ 

մեթոդիկաների 

ստեղծման 

նախապատմությունը 

Պրոյեկտիվ 

տեխնիկայի 

դասակարգման 

հիմքերը ըստ 

Լ.Ֆրանկի 

 

Զեկույց, 

ռեֆերատ 

7շաբաթ Բանավոր զեկույց  

4. Գործունեության 

արդյունքների 

հետազոտության 

մեթոդը 

հոգեբանության մեջ 

 

Հասկացություն 

<<կոնտենտ-

վերլուծության>> 

մասին, տեսակները, 

անցկացման ձևերը 

 

Զեկույց, 

ռեֆերատ 

7 շաբաթ Բանավոր զեկույց  

5. Երկվորյակների 

մեթոդի 

նշանակությունը 

հոգեբանության մեջ 

 

Երկվորյակների 

մեթոդի 

տարատեսակները 

 

Զեկույց, 

ռեֆերատ 

8 շաբաթ Բանավոր զեկույց  

 

13. Դասընթացի նյութատեխնիկական միջոցների ապահովում14 

 

Ռեսուրսի անվանումը 
Ռեսուրսի անվանումը, քանակը, նկարագրությունը (անհրաժեշտության 

դեպքում) 

Լսարան (հատուկ կահավորմամբ) Լսարան էլեկտրոնային գրատախտակով 

Նյութեր լաբորատոր աշխատանքների համար  

Սարքեր, սարքավորումներ  

                                                           
14 Նշվում են սարք-սարքավորումների, համակարգչային ծրագրերի նկարագրությունները և քանակը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ դասընթացի ուսումնական գործընթացը 

կազմակերպելու համար 



Համակարգչային ծրագրեր  

Այլ  

 



 

14. Գնահատում 

Համալսարանում գործում է բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և 

ասպիրանտուրայի ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և 

գնահատման բազմագործոնային համակարգ, որի կիրառկման հիմնական 

նպատակներն են` 

 կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային 

գործընթաց, ապահովել գիտելիքների համակողմանի ստուգում, 

խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը, 

 իրականացնել ինքնուրույն առաջադրանքների, ընթացիկ 

ստուգումների (ստուգարքներ և քննություններ), ուսումնական 

գործընթացի այլ բաղադրիչների հաշվառում հետադարձ կապի 

արդյունավետ  մեխանիզմների ներմուծման միջոցով՝ ի նպաստ 

ուսումնառության գործընթացի բարելավման: 

 

Համալսարանում գնահատման գործընթացը կանոնակարգվում է համաձայն 

գործող կարգի15ֈ 

 

14.1. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման բաղադրիչներն են՝ 

 ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասերին հաճախումների հաշվառման 

միջոցով՝առավելագույնը 20 միավոր, 

 գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքների ընթացքում նրա 

ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և գնահատում ընթացիկ 

ստուգումների միջոցով՝ առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 ինքնուրույն աշխատանքների (անհատական առաջադրանքներ) 

հաշվառում և գնահատում առավելագույնը գումարային 20 միավոր, 

 դասընթացի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ 

առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և 

գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ 

ստուգարքներ)՝ առավելագույնը գումարային 40 միավոր, 

 ստուգման արդյունքների ամփոփում գնահատման նշված 

բաղադրիչների արդյունքների հիման վրա և դասընթացի արդյունարար 

գնահատականի ձևավորում՝ առավելագույնը գումարային 100 միավորֈ 

 

14.2. Ուսանողների գիտելիքների ստուգում․ 

Դասընթացն ամփոփվում է ստուգարքովֈ  

Ստուգարքով ամփոփվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի ընթացքում 

                                                           
15«Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամի  ուսանողների գիտելիքների 

ստուգման, գնահատման և հաշվառման կանոնակարգ» (ընդունված  ՎՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից   

30.062022թ.),   



ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ ստուգումների և 

մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունքներով:16 

 

14.3. Հարցաշար (ըստ ծրագրի) 

15. Մեթոդաբանության ընդհանուր բնութագիրը 

16. ‘’Մեթոդաբանություն’’ հասկացության սահմանումները 

17. Գիտական մեթոդաբանության տեսակները 

18. Հոգեբանական մեթոդաբանական սկզբունքները 

19. Մեթոդաբանության մակարդակները  

20. Հոգեբանության մեթոդաբանության գործառույթները 

21. Մեթոդաբանություն, մեթոդ, մեթոդիկա հասկացությունները հոգեբանության մեջ 

22. Մեթոդաբանության տեսակները ըստ Է.Գ. Յուդինի 

23. Հոգեբանության մեթոդաբանական սկզբունքները 

24. Մեթոդների դասակարգումը ըստ  Բ.Գ. Անանևի 

25. Մեթոդների դասակարգումը ըստ Ռ.Ս. Նեմովի 

26. Մեթոդների դասակարգումը ըստ Ս. Ռոզենցվեյգի 

27. Մեթոդների դասակարգումը ըստ Գ.Դ. Պիրյովի 

28. Մեթոդների դասակարգումը ըստ Վ.Ն. Դրուժինինի 

29. Գիտափորձի նշանակությունը հոգեբանության մեջ 

30. Գիտափորձի տեսակները 

31. Գիտափորձի առավելություններն ու թերությունները 

32. Անբասիր գիտափորձի չափանիշները 

33. Դիտման մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու թերությունները 

34. Դիտման մեթոդի տեսակները 

35. Դիտմանը ներկայացվող պահանջները 

36. Դիտման մեթոդի կիրառման ընթացքում թույլ տրվող սխալները 

37. Հասկացություն թեստի մասին, թեստերի ստեղծման նախապատմությունը 

38. Թեստերի դասակարգումը ըստ ձևի, նրանց էությունը 

39. Թեստերի դասակարգումը ըստ Ռ. Քեթթելի և Ֆ. Վարբուրտոնի 

40. Թեստերի դասակարգումը ըստ բովանդակության, նրանց էությունը 

                                                           
16 Կիրառվում է կամ առաջին, կամ երկրորդ պարբերությունն ըստ դասընթացի ամփոփման ձևիֈ  



41. Թեստերի կառուցմանը և ստուգմանը ներկայացվող հոգեչափողական 

պահանջները 

42. Հարցման մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու թերությունները 

43. Հարցարանների ընդհանուր բնութագիրը 

44. Հարցարանների դասակարգումը ըստ ձևի և բովանդակության 

45. Զրույցի մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու թերությունները 

46. Զրույցի մեթոդի տեսակները 

47. Հարցազրույցի մեթոդի էությունը, նրա տեսակները  

48. Հարցաթերթի մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու թերությունները 

49. Պրոյեկտիվ մեթոդիկաների ստեղծման նախապատմությունը 

50. Պրոյեկտիվ տեխնիկայի դասակարգման հիմքերը ըստ Լ.Ֆրանկի 

51. Գործունեության արդյունքների հետազոտության մեթոդը հոգեբանության մեջ 

52.  Փորձագիտական գնահատականների մեթոդը հոգեբանության մեջ, նրա 

իրականացման փուլերը 

53. Կենսագրական մեթոդի էությունը 

54. Անկախ բնութադրերի մեթոդի էությունը հոգեբանության մեջ 

55. Հասկացություն <<կոնտենտ-վերլուծության>> մասին 

56. Մոդելավորման մեթոդի առանձնահատկությունները 

57. Երկվորյակների մեթոդի նշանակությունը հոգեբանության մեջ 

58. Երկվորյակների մեթոդի տարատեսակները 

59. Սոցիոմետրիան որպես մեթոդ, նրան ներկայացվող չափանիշները 

 

Ա)      (1-ին ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի 6-7 շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկված թեմաները. 

Թեմա 1` Մեթոդաբանության ընդհանուր բնութագիրը 

Թեմա 2. Հոգեբանության մեթոդաբանական սկզբունքները 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Մեթոդաբանության ընդհանուր բնութագիրը 

 ‘’Մեթոդաբանություն’’ հասկացության սահմանումները 

 Գիտական մեթոդաբանության տեսակները 



 Հոգեբանական մեթոդաբանական սկզբունքները 

 Մեթոդաբանության մակարդակները  

 Հոգեբանության մեթոդաբանության գործառույթները 

 Մեթոդաբանություն, մեթոդ, մեթոդիկա հասկացությունները հոգեբանության 

մեջ 

 Մեթոդաբանության տեսակները ըստ Է.Գ. Յուդինի 

 

 

Բ)  

(2-րդ ընթացիկ ստուգում (կիսամյակի13-15 շաբաթվա ընթացքում) 

 Ընդգրկվող թեմաները. 

Թեմա 3. Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդները 

Թեմա 4. Հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքների վերլուծությունը 

 

 Ընդգրկված հարցեր. 

 Մեթոդների դասակարգումը ըստ  Բ.Գ. Անանևի 

 Մեթոդների դասակարգումը ըստ Ռ.Ս. Նեմովի 

 Մեթոդների դասակարգումը ըստ Ս. Ռոզենցվեյգի 

 Մեթոդների դասակարգումը ըստ Գ.Դ. Պիրյովի 

 Մեթոդների դասակարգումը ըստ Վ.Ն. Դրուժինինի 

 Գիտափորձի նշանակությունը հոգեբանության մեջ 

 Գիտափորձի տեսակները 

 Գիտափորձի առավելություններն ու թերությունները 

 Անբասիր գիտափորձի չափանիշները 

 Դիտման մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու թերությունները 

 Դիտման մեթոդի տեսակները 

 Դիտմանը ներկայացվող պահանջները 

 Դիտման մեթոդի կիրառման ընթացքում թույլ տրվող սխալները 

 Հասկացություն թեստի մասին, թեստերի ստեղծման նախապատմությունը 

 Թեստերի դասակարգումը ըստ ձևի, նրանց էությունը 

 Թեստերի դասակարգումը ըստ Ռ. Քեթթելի և Ֆ. Վարբուրտոնի 



 Թեստերի դասակարգումը ըստ բովանդակության, նրանց էությունը 

 Թեստերի կառուցմանը և ստուգմանը ներկայացվող հոգեչափողական 

պահանջները 

 Հարցման մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու թերությունները 

 Հարցարանների ընդհանուր բնութագիրը 

 Հարցարանների դասակարգումը ըստ ձևի և բովանդակության 

 Զրույցի մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու թերությունները 

 Զրույցի մեթոդի տեսակները 

 Հարցազրույցի մեթոդի էությունը, նրա տեսակները  

 Հարցաթերթի մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու թերությունները 

 Պրոյեկտիվ մեթոդիկաների ստեղծման նախապատմությունը 

 Պրոյեկտիվ տեխնիկայի դասակարգման հիմքերը ըստ Լ.Ֆրանկի 

 Գործունեության արդյունքների հետազոտության մեթոդը հոգեբանության մեջ 

  Փորձագիտական գնահատականների մեթոդը հոգեբանության մեջ, նրա 

իրականացման փուլերը 

 Կենսագրական մեթոդի էությունը 

 Անկախ բնութադրերի մեթոդի էությունը հոգեբանության մեջ 

 Հասկացություն <<կոնտենտ-վերլուծության>> մասին 

 Մոդելավորման մեթոդի առանձնահատկությունները 

 Երկվորյակների մեթոդի նշանակությունը հոգեբանության մեջ 

 Երկվորյակների մեթոդի տարատեսակները 

 Սոցիոմետրիան որպես մեթոդ, նրան ներկայացվող չափանիշները 

 Հետազոտության արդյունքների առաջնային վերլուծություն 

 Հետազոտության արդյունքների երկրորդային վերլուծություն 

 

59.1. Գնահատման չափանիշները17. 
Տեսական գիտելիքները` 

 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: 

                                                           
17 Լրացվում է ըստ ամբիոնի /դասախոսի  որոշման 



 

Ինքնուրույն աշխատանքը` 

 

 Ընտրված գրականության արդիականությունը և բազմազանությունը 

 

 Ռեֆերատի կառուցվածքի կամ բանավոր զեկույցում շարադրանքի 

համակարգայնությունը; 

 

 Սեփական կարծիքի առկայությունը և հիմնավորումը: 

 

 



 

«ՎԱՆԱՁՈՐԻ Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» 

ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐԻՉ 

 

 

 
            Մասնագիտություն՝   Մասնագիտական մանկավարժություն /011401.00.7/  

       /դասիչ, մասնագիտության լրիվ անվանումը/ 

Կրթական ծրագիր՝ Կենսաբանություն/ 011401․01․7/, Քիմիա/011401.02.7/ 

Մաթեմատիկա/ 011401․05․7/, Ինֆորմատիկա /011401 / 

                                                                                                 դասիչ, կրթական ծրագրի լրիվ անվանումը/  

 

Որակավորման աստիճան` ___մագիստրատուրա____ 

                                                           /բակալավր, մագիստրատուրա/ 
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Առկա ուսուցման համակարգ 

Դասընթացի թվանիշը, 

անվանումը 

  ՄՀ/մ- 033   Հոգեբանական հետազոտությունների 

մեթոդաբանություն 

Դասընթացին 

հատկացվող կրեդիտը  

 2 կրեդիտ 

Ուսումնառության 

տարի / կիսամյակ 

2-րդ տարի, 1-ին կիսամյակ 

Ժամերի բաշխումը Լսարանային 16 Դասախոսություն 8 

Սեմինար  

Լաբորատոր  աշխատանք  

Գործնական աշխատանք 8 

Ինքնուրույն 44 

Ընդամենը 60 

Ստուգման ձևը ստուգարք 

Դասընթացի 

նպատակը 

Դասընթացի նպատակն է 

 Ուսանողների փոխանցել գիտական հոգեբանության 

մեթոդաբանության, հոգեբանական 

հետազոտությունների մեթոդների վերաբերյալ 

համապարփակ գիտելիքներ, ձևավորել հոգեբանական 

հետազոտություններ նախագծելու կարողություններ: 

Դասընթացի 

վերջնարդյունքները 

Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ 

վերջնարդյունք(ներ)ը. 

ԳԻՏԵԼԻՔ`  

 հոգեբանության մեթոդաբանության սկզբունքները,   

 հոգեբանության մեթոդների դասակարգումները, 

 հոգեբանական հետազոտությունների հիմնական և 

օժանդակ մեթոդների էությունն ու 

առանձնահատկությունները: 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ` 

 ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի և 

առանձին մասերի միջև կապերի իմացություն, 

 իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք, 



 կատարել հետազոտության արդյունքների 

վերլուծություն և մեկնաբանություն, 

 

ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ` 

               Հոգեբանական հետազոտություններ նախագծելու 

հմտություններ; 

Դասընթացի 

բովանդակությունը 

Թեմա1. Մեթոդաբանության ընդհանուր բնութագիրը 

‘’Մեթոդաբանություն’’ հասկացության սահմանումները 

Գիտական մեթոդաբանության տեսակները 

Մեթոդաբանության մակարդակները  

Հոգեբանության մեթոդաբանության գործառույթները 

Մեթոդաբանություն, մեթոդ, մեթոդիկա հասկացությունները 

հոգեբանության մեջ 

Մեթոդաբանության տեսակները ըստ Է.Գ. Յուդինի 

Թեմա2. Հոգեբանության մեթոդաբանական սկզբունքները 

Հոգեբանական մեթոդաբանական սկզբունքները 

Թեմա3. Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդները 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ  Բ.Գ. Անանևի 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ Ռ.Ս. Նեմովի 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ Ս. Ռոզենցվեյգի 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ Գ.Դ. Պիրյովի 

Մեթոդների դասակարգումը ըստ Վ.Ն. Դրուժինինի 

Գիտափորձի նշանակությունը հոգեբանության մեջ 

Գիտափորձի տեսակները 

Գիտափորձի առավելություններն ու թերությունները 

Անբասիր գիտափորձի չափանիշները 

Դիտման մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու 

թերությունները 

Դիտման մեթոդի տեսակները 

Դիտմանը ներկայացվող պահանջները 

Դիտման մեթոդի կիրառման ընթացքում թույլ տրվող սխալները 

Հասկացություն թեստի մասին, թեստերի ստեղծման 

նախապատմությունը 

Թեստերի դասակարգումը ըստ ձևի, նրանց էությունը 

Թեստերի դասակարգումը ըստ Ռ. Քեթթելի և Ֆ. Վարբուրտոնի 

Թեստերի դասակարգումը ըստ բովանդակության, նրանց 

էությունը 

Թեստերի կառուցմանը և ստուգմանը ներկայացվող 

հոգեչափողական պահանջները 

Հարցման մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու 

թերությունները 

Հարցարանների ընդհանուր բնութագիրը 

Հարցարանների դասակարգումը ըստ ձևի և բովանդակության 

Զրույցի մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու 

թերությունները 



Զրույցի մեթոդի տեսակները 

Հարցազրույցի մեթոդի էությունը, նրա տեսակները  

Հարցաթերթի մեթոդի էությունը, նրա առավելություններն ու 

թերությունները 

Պրոյեկտիվ մեթոդիկաների ստեղծման նախապատմությունը 

Պրոյեկտիվ տեխնիկայի դասակարգման հիմքերը ըստ Լ.Ֆրանկի 

Գործունեության արդյունքների հետազոտության մեթոդը 

հոգեբանության մեջ 

 Փորձագիտական գնահատականների մեթոդը հոգեբանության 

մեջ, նրա իրականացման փուլերը 

Կենսագրական մեթոդի էությունը 

Անկախ բնութադրերի մեթոդի էությունը հոգեբանության մեջ 

Հասկացություն <<կոնտենտ-վերլուծության>> մասին 

Մոդելավորման մեթոդի առանձնահատկությունները 

Երկվորյակների մեթոդի նշանակությունը հոգեբանության մեջ 

Երկվորյակների մեթոդի տարատեսակները 

Սոցիոմետրիան որպես մեթոդ, նրան ներկայացվող չափանիշները 

Թեմա 4. Հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքների 

վերլուծություն 

    Հոգեբանական հետազոտությունների քանակական և 

որակական վերլուծություն 

Հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքների 

վիճակագրական վերլուծություն 

Հոգեբանական գիտափորձերի արդյունքների առաջնային և 

երկրորդային վերլուծության մեթոդները 

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. 
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