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ՄԱՍ I. ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները
Համաեվրոպական
ECTS1
կրեդիտային
համակարգի
սահմանումները
դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և
գործում են ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում:
1.Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ
համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է: Այն
կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի
համար) և ընդհանուր:
2.Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ)
կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին: Կրթական արդյունքը
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն
է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման
վերաբերյալ: Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են
կրեդիտի շնորհման պահանջները:
3.ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային կր
թական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող ուս
ումնառության
ժամաքանակով
արտահայտված
բեռնվածքի
չափման համը
նդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսնաողին դասընթացով նախատեսված կրթա
կան արդյունքների դրական գնահատումից հետո:
4.Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների հաշվառման
(արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան
որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների
անհրաժեշտ քանակի և բովանդակության ձեռքբերումից հետո:
5. Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ ուսումնակած
անրաբեռնվածությունը մեկ ուսումնական տարում գնահատվում է 60 ECTS
կրեդիտ: Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար:
6. ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.



ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի
լսարանային,
արտալսարանային
և
ինքուրույն
իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ
թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և
գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական
աշխատանքների
կատարումը, քննություններին նախապատրաստվելը և դրանք
հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն:
4

և











կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի
գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության
աստիճանը, կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում
կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
կրեդիտն ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով
նախանշված ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային
չափանիշները բավարարելուց հետո: Ուսնաողը վաստակում է
կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը`
քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման
միավորների) հետ միասին,
ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական
գործունեության (դասավանդման) աշխատածավալը: Այն չափում է
ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսմնառության) ծավալը,
կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի թվանշաններով գնահտմանը,
իսկ ուսանողի վաստակած կրեդիտի քանակը չի որոշվում նրա
ստացած թվանշաններով (գնահատման միավորներով),
կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի
որակը, այն չափվում է գնահատականներով:

7. ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.







կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ
ծրագիրը հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է
վաստակի
կրթական
ծրագրով
սահմանված
կրեդիտների
անհրաժեշտ քանակը,
կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահտման
ենթակա բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական
մոդուլներին, պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական
աշխատանքներին և այլն,
կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները
բնութագրող
բոլոր
պայմանները`
ծրագրի նպատակը
և ավարտական պահանջները, դասընթացների համառոտագրերը,
նախապայմանները և հատկացված կրեդիտները, դասավանդման
և գնահատման մեթոդները և այլ տեղեկություններ, հրպարակվում
են վաղօրոք (տպագրվում և/կամ տեղադրվում են ՎՊՀ կայքէջում):

2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և բակալավրական
ծրագրի աշխատանքային ծավալը
1. ՎՊՀ-ում բակալավրի կրթական աստիճանում առկա ուսուցմամբ
ուսանողի
ուսումնական
կիսամյակի
բեռնվածությունը
5

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

սահմանվում է 30 կրեդիտային միավոր, ուսումնական
տարվա բեռնվածությունը`60կրեդիտային միավոր (տարեկան
ուսումնական բեռնվածությունը` 1800 ակադեմիական ժամ):
1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային,
արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը:
Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածությունը
գնահատվում է 1,5 կրեդիտային միավորով, ինչը կազմում
45 ակադեմիական ժամ( 40 րոպե տևողությամբ պարապմունքների
դեպքում` 51 ակադեմիական ժամ):
Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով
(աշնանային
և
գարնանային): Ուսումնական կիսամյակի
տևոությունը
կազմում
է
20
շաբաթ,
որից`
տեսական
ուսուցում`16 շաբաթ,քննաշրջան`3 շաբաթ (անհրաժեշտության
դեպքում`ևս
2
օր),
բացի
ուսումնառության
7-րդ և 8րդ կիսամյակներից, որոնց տևողությունը 17 շաբաթ է(11շաբաթ`
տեսական ուսուցում`ներառյալ ընթացիկ ստուգումները, 4 շաբաթ`
արտադրական
պրակտիկա, 2 շաբաթ` քննաշրջան):
Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական
լսարանային
բեռնվածությունը
կազմում
է
2224 ժամ (առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի):
Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված
ուսանողը
կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական
բեռնվածություն
(10% թույլատրելի
շեղումով),
իսկ
մեկ
ուսումնական տարում`60 կրեդիտ:
Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը որոշ
դեպքերում սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ
բեռնվածություն:
Բակալավրի
կրթական
ծրագրի
ուսումնական
լրիվ
աշխատածավալը կազմում է 240 կրեդիտային միավոր:

3. Դասընթացները և կրթական մոդուլները
1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները
ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների նշումով:
2. Մեծածավալ դասընթացները բաժանվում են մեկ կիսամյակ տևողությամբ
առանձին կրթական մոդուլների:
3. Դասընթացները (կրթական
մոդուլները) իրենց յուրացման բնույթով
բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`
ա) պարտադիր դասընթացներ – որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի կիսամյակներում,
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում է ուսանողը, իսկ դրանց
յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ:
6

4. Բակալավրի կրթական ծրագիրը և ավարտական պահանջները
4.1.Ուսումնական ծրագիրը
Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է 5 հիմնական կրթամաս` ընդհանուր,
հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ), ընդհանուր մաթեմատիկական
և բնագիտական (ԸՄԲ), ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) և հատուկ
մասնագիտական դասընթացներ (ՀՄԴ), ինչպես նաև կրթական այլ բաղադրիչներ (ԱԲ):
Ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր դասընթաց ունի իր դասիչը: Ծրագրում նշվում
է նաև դասընթացների յուրաքանչյուր խմբին հատկացված կրեդիտային միավորների
գումարը, ինչպես նաև դասընթացի յուրաքանչյուր մոդուլին հատկացված կրեդիտային
միավորը: Նշվում է նաև առարկայի դասավանդման կիսամյակը և նախապայմանները:
Ուսումնական ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը հետևյալն է.
Կրեդիտներ

Կրթամաս

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ- տնտեսագիտական

36

պարտադիր
կամընտրական

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտականպարտադիր

Կամընտրական

8
20
16

5
3

2

5
4
1

139

31

11
9

Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ

Պարտադիր

Դասընթացմոդուլների
քանակը

139

31

Կամընտրական

0

0

Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ

28

7

Պարտադիր

0

0

Կամընտրական

28

Կրթական այլ մոդուլներ

26

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

240

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական կրթամաս
Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալտնտեսագիտական (ՀՍՏ) կրթամասը կազմված է կրթական մոդուլների երկու փաթեթից`
7

51

պարտադիր և կամընտրական, որոնք նպատակաուղղված են բարձրագույն կրթության ընդհանուր
տեսական հենքի ձևավորմանը:
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված
բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլ-դասընթացները.
Մոդուլ-դասընթաց
Կրեդիտ
Լսարանային ժամ Կիսամյակ Գնահատման
ձևը

(դ/ս/գ/լ/ի)

1

Հայոց լեզու և գրականություն - 1

2

60(0/0/28/0/32)

1

ստուգարք

Հայոց լեզու և գրականություն - 2

2

60(0/0/28/0/32)

2

ստուգարք

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2

60(10/14/0/0/36)

1

ստուգարք

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2

60(10/14/0/0/36)

2

ստուգարք

Ռուսաց լեզու – 1

4

120(0/0/56/0/64)

1

ստուգարք

Ռուսաց լեզու – 2

4

120(0/0/56/0/64)

2

ստուգարք

Փիլիսոփայության հիմունքներ

4

120(24/20/0/0/76)

4

քննություն

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը
կազմված է կամընտրական առարկաներից: Կամընտրական առարկաները հաստատվում են
ֆակուլտետի խորհրդի կողմից, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու
երեքը: ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է հետևյալ մոդուլները.
Մոդուլ-դասընթաց
Կրեդիտ
Լսարանային
Կիսամյակ
Գնահատման ձևը
ժամ (դ/ս/գ/լ/ի)
Օտար լեզու-12

4

120(0/0/56/0/64)

1

ստուգարք

Օտար լեզու-2

4

120(0/0/56/0/64)

2

ստուգարք

Օտար լեզու-3

4

120(0/0/56/0/64)

3

ստուգարք

1

2

1) դ-դասախոսություն, ս-սեմինար, գ-գործնական պարապմունք, լ-լաբորատոր աշխատանք

2) Անգլերեն կամ ֆրանսերեն կամ գերմաներեն

8

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Մշակութաբանություն
Սոցիոլոգիա
Կրթության սոցիոլոգիա
Իրավագիտություն
Քաղաքագիտություն
Տնտեսագիտություն

2

60(10/14/0/0/36)

3

ստուգարք

2

60(10/14/0/0/36)

4

ստուգարք

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս
Բակալավրի ուսումնական ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը նույնպես կազմված է կրթական մոդուլների երկու
փաթեթից` պարտադիր և կամընտրական:
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային
կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները.
Մոդուլ-դասընթաց
Կրեդիտ
Լսարանային ժամ
Կիսամյակ
Գնահատման ձևը
(դ/ս/գ/լ/ի)
Մաթ. մեթոդները

3

90(24/24/0/0/42)

1

ստուգարք

2

60(0/0/28/0/32)

1

ստուգարք

2

60(10/0/14/0/36)

5

ստուգարք

2

60(10/14/0/0/36)

1

ստուգարք

հոգեբանության մեջ
Համակարգչից օգտվելու
հմտությունները
Քաղ.պաշտպանություն և
արտակարգ
իրավիճակների
հիմնահարցեր
Էկոլոգիա և
բնապահպանության
հիմնահարցեր

ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ
ԸՄԲ կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը նույնպես կազմված է
բուհական բաղադրիչից և կամընտրական առարկաներից և ներառում
է կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները.
Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ Լսարանային ժամ
(դ/ս/գ/լ/ի)

9

Կիսամյակ Գնահատման ձևը

Բժշկագիտ. հիմունքներ և առողջ.
Պահպանում

60(10/0/14/0/36)
2

6

ստուգարք

Արտակարգ իրավ. բնակչ. առաջին
բուժօգնություն

Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս
ԸՄԴ կրթամամասի դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված
բովանդակային կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլները.
Մոդուլ-դասընթաց
Կրեդիտ
Լսարանային ժամ
Կիսամյակ
(դ/ս/գ/լ/ի)

Գնահատման ձևը

Հոգեֆիզիոլոգիա

4

120(24/0/24/8/64)

3

քննություն

Մասնագիտական

2

60(16/0/16/0/28)

1

ստուգարք

Տրամաբանություն

2

60(16/0/8/16/20)

1

ստուգարք

Հոգեբանության

5

150(30/0/30/0/90)

1

քննություն

6

180(30/0/24/15/111)

2

քննություն

2

60(0/0/0/28/32)

1

ստուգարք

4

150(20/0/28/0/72)

6

ստուգարք

2

60(0/0/0/28/32)

2

ստուգարք

6

180(36/0/36/0/108)

3

քննություն

ներածություն

ներածություն
Պերցեպտիվ
պրոցեսների
հոգեբանություն
Հոգեկան
գործընթացների
պրակտիկում 1
Մարդաբանություն և
համեմատական
հոգեբ.
Հոգեկան
գործընթացների
պրակտիկում 2
Կոգնիտիվ
գործընթացների
հոգեբանություն

10

5

150(30/0/15/8/97)

2

քննություն

5

150(30/0/24/0/96)

4

քննություն

4

120(20/0/28/0/72)

3

քննություն

6

180(24/0/28/28/100)

4

քննություն

6

180(24/0/28/28/100)

4

քննություն

6

180(24/0/24/36/96)

3

քննություն

4

120(20/0/28/0/72)

3

ստուգարք

Էթնոհոգեբանություն

4

120(20/0/28/0/72)

2

քննություն

Հոգեդիագնոստիկա

6

180(36/0/32/8/104)

5

քննություն

Սոցիալական

6

180(36/0/32/8/104)

5

քննություն

5

150(24/0/26/8/92)

4

քննություն

Մանկավարժություն

4

120(30/0/30/0/60)

5

ստուգարք

Սոցիոլոգիայի և սոց.

4

120(30/0/30/0/60)

5

ստուգարք

4

120(28/0/14/0/78)

6

քննություն

5

150(24/0/14/14/98)

6

քննություն

ԿՆՀ մորֆոլոգիա և
ԲՆԳ ֆիզիոլոգիա
Հոգեբանության
պատմություն
Անձի
հոգեբանություն
Դիֆերենցիալ
հոգեբանություն
Փորձարարական
հոգեբանություն
Հուզակամային
ոլորտի հոգեբ. և
պրակտիկում
Ընտանիքի
հոգեբանության
հիմնահարցեր

հոգեբանություն
Տարիքային
հոգեբանություն

աշխատանքի
հիմունքներ
Բժշկական
հոգեբանություն
Կազմակերպչական

11

հոգեբանություն
Հոգեբանության

6

180(36/0/30/12/102)

7

քննություն

5

150(24/0/24/14/88)

7

քննություն

6

180(24/0/24/36/96)

7

քննություն

150(24/0/30/0/96)

7

ստուգարք

4

120(24/0/14/14/68)

6

ստուգարք

3

90(20/0/16/0/54)

8

ստուգարք

3

90(20/0/16/0/54)

5

ստուգարք

դասավանդման
մեթոդիկա
Իրավաբանական
հոգեբ. և
փորձաքննություն
Կոնֆլիկտի
հոգեբանություն
Ինքնակարգավորման 5
հիմունքներ
Հոգեբանական
խորհրդատվություն
Կրթության
հոգեբանութուն
Հաղորդակցման
հոգեբանություն

Հատուկ մասնագիտական կրթամաս
«Հոգեբանություն» մասնագիտության բակալավրի ուսումնառության կրթական ծրագրի
ՀՄԴ կրթամասը պայմանավորված է շրջանավարտի «հոգեբանության բակալավր» որակավորումով և
բաղկացած է կրթական մոդուլների կամընտրական առարկաներից:
Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային ժամ

Կիսամյակ

(դ/ս/գ/լ/ի)
1. Շեղվող և ագրեսիվ
վարքի
հոգեբանություն
2. Սթրեսի
կառավարում
1. Աշխատանքի
հոգեբանություն
2. Կառավարման

Գնահատման ձևը

4

120(12/0/12/12/108)

6

քննություն

4

120(12/0/12/12/108)

6

ստուգարք

12

1.
2.

1.
2.

1.

2.
1.

2.
1.

հոգեբանություն
Ստեղծագործության
հոգեբանություն,
Հոգեբ.
ծառայությունը
կրթության
բնագավառում
Հոգեգենետիկայի
հիմունքներ,
Հասուն տարիքի և
տարեցների
հոգեբանություն
Արտակարգ
իրավիճակների
հոգեբանություն,
Ընտանիքի
սոցիոլոգիա
Անձնային
խանգարումների
հոգեբանություն
Հոգեշտկում
Սոց.փոխներգործության
և իմիջի հոգեբանություն

4

120(12/0/12/12/108)

8

քննություն

4

120(12/0/12/12/108)

8

ստուգարք

4

120(12/0/12/12/108)

8

քննություն

4

120(12/0/12/12/108)

8

ստուգարք

4

120(12/0/12/12/108)

8

ստուգարք

2. Խոսքի
հոգեբանություն և
հոգելեզվաբանությու
ն

Կրթական այլ մոդուլներ
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային
արժեքներով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.
Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

Կուրսային աշխատանք 1

3

5

գնահատական

Կուրսային աշխատանք 2

3

6

գնահատական

Ուսումնական պրակտիկա

1+2+2

Արտադրական (մանկավարժական)

4+4

Պրակտիկա
13

2,4,6

գնահատական

7

ստուգարք

8

գնահատական

Ավարտական աշխատանքի նախապատրաստում և
պաշտպանություն

7

7,8

գնահատական

4.2. Ավարտական պահանջները

Ընդհանուր ավարտական պահանջներ
1. Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ ուսանողը պետք է
ամբողջությամբ
լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (ներառյալ կուրսային
աշխատանքները և պրակտիկաները), որոնց համար հաշվարկված հանրագումարային
միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) պետք է կազմի
առնվազն 58
ներառյալ 3 +3 կրեդիտ արժեքով մասնագիտական 2 ամփոփիչ քննությունները:
2.Բոլոր ուսանողները պետք է կուտակեն 29 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալտնտեսագիտական դասընթացների կրթամասից (այդ
թվում` 6կրեդիտ`
կամընտրական դասընթացների
առաջարկվող ցանկից), 19կրեդիտ` մաթեմատիկական
և
բնագիտական դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների
ցանկից), առնվազն 30 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ ատեստավորման ձևերից:
Մասնագիտական ավարտական պահանջներ
Մնացած 162 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է` ելնելով
«Կերպարվեստ և գծագրություն» մասնագիտությամբ մանկավարժության
բակալավրի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով և սահմանված
մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, որը լրացվում
է ընդհանուր մասնագիտական կրթամասի (տես կետ 4.1.3.) և հատուկ մասնագիտական
կրթամասի (տես կետ 4.1.4.) առաջարկվող առարկայացանկերով:

5. ¶Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ëïáõ·Ù³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
5.1. Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ

1.

Բոլոնիայի

աստիճաններով

գործընթացին

(բակալավրիատ,

ինտեգրումը

մագիստրատուրա,

ենթադրում

է

տարբերակված

հետբուհական

գիտակրթական)

բարձրագույն կրթական համակարգի առկայություն` յուրաքանչյուր փուլում ավելի ճկուն,
դասախոսի և ուսանողի ակադեմիական ազատություններին նպաստող ուսումնական
գործընթացների կիրառմամբ: Մասնավորապես, ուսանողը հնարավորություն է ստանում
ակտիվորեն մասնակցելու իր անհատական ուսումնական պլանի կազմմանը, հետևաբար և
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իր` որպես մասնագետի կայացմանը, իսկ դասախոսը` ընտրելու դասավանդման այնպիսի
մեթոդներ և միջոցներ, որոնք ապահովում են ուսումնական գործընթացի բարձր որակ:
Ուսումնական գործընթացում բարեփոխումների իրականացման համար կարևորվում է
ակադեմիական կրեդիտների կուտակման ու փոխանցման և գիտելիքների գնահատման
բազմագործոնային

համակարգերի

ներդրումը,

որոնք

ենթադրում

են

մի

շարք

փոփոխությունների իրականացում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման գործում`
էապես նպաստելով ուսանողների ակադեմիական ազատությանը:
2.

Սույն կանոնակարգը հիմնվում է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և

հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքների, ՀՀ կառավարության 27
դեկտեմբերի 2005թ. թիվ 2307-Ն «ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգում կրեդիտային
համակարգի ներդրման մասին» որոշման, ՀՀ ԿԳ նախարարի 2007թ. հունիսի 9-ի թիվ 588-Ա/Ք
հրամանով

հաստատված

«Բարձրագույն

ուսումնական

հաստատություններում

ուսումնական գործընթացի կրեդիտային համակարգով կազմակերպման օրինակելի կարգ»-ի,
«Ուսումնական ծրագրերի (պլանների) կրեդիտային հենքով վերակառուցման և կրթական
մոդուլներին կրեդիտների հատկացման մեթոդական ուղեցույց»-ի և ՀՀ ԿԳՆ հրահանգչական
նամակների վրա:
3.

Կանոնակարգի դրույթները գործողության մեջ են դրվում գիտխորհրդում

հաստատման օրից և նույն ժամանակից ուժը կորցրած է ճանաչվում
կրեդիտների

կուտակման

և

փոխանցման

համակարգով

«Ակադեմիական

ուսումնական

գործընթացի

կազմակերպման և ուսանողների գիտելիքների ստուգման, գնահատման ու հաշվառման
կանոնակարգ»ը (ընդունված գիտխորհրդում 29.10.2007թ.) :

II. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
4.

Համակարգի հիմնադրույթները.
ՎՊՀ–ում գործում է բակալավրիատի,

մագիստրատուրայի և ասպիրանտուրայի

ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և գնահատման բազմագործոնային
համակարգ, որի կիրարկման հիմնական նպատակներն են`
ա)ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և
գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային
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գործընթաց,

խթանել

ուսանողի

ինքնուրույն

աշխատանքը

և

բարելավել

դասահաճախումները,
բ)անհատական առաջադրանքների, ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների
(ստուգարքների
հաշվառման

և

քննությունների),

օգնությամբ

ապահովել

ուսումնական
ուսանողի

գործընթացի

գիտելիքների

այլ
և

բաղադրիչների

կարողությունների

արդյունարար գնահատման արժանահավատությունն ու օբյեկտիվությունը:
5.

Ստուգարքներին

և

քննություններին

ուսանողի

պատրաստվածության

մակարդակին ներկայացվող պահանջները պետք է ապահովեն գիտելիքների համակողմանի
ստուգումը, ապագա մասնագետի մասնագիտական հմտությունների և կարողությունների
գնահատումը` համաձայն մասնագիտական համապատասխան կրթական չափորոշիչի:
6.

Հանրագումարային ստուգումները (քննությունները և ստուգարքները) նպատակ

ունեն գնահատելու տվյալ կիսամյակում ուսանողի ստացած տեսական և գործնական
գիտելիքները, դրանց կայունությունը, ստեղծագործական մտածողության զարգացումը,
ինքնուրույն

աշխատանքի

հմտությունների

ձեռքբերումը,

ստացած

գիտելիքների

համադրումը և դրանց կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ:
7.

Ընթացիկ ստուգումը կիսամյակի ընթացքում դասընթացի ուսումնասիրված

բաժինների յուրացման մակարդակի ստուգման և գնահատման ձև է, որի կիրառումը`
ա)նպաստում է առարկայից առավել կայուն գիտելիքների տիրապետմանըª կիսամյակի
ընթացքում ուսանողի անընդհատ և համաչափ աշխատանքի միջոցով,
բ) դյուրացնում է հմտությունների և կարողությունների ձեռքբերման գործընթացը`
հնարավորություն ընձեռելով ուսանողին դասընթացը հանձնելու մաս առ մաս,
գ) բարձրացնում է ուսանողի ուսումնական կարգապահությունը:
8.

Յուրաքանչյուր

կիսամյակում ընթացիկ

ստուգումների,

քննությունների անցկացման ժամկետները որոշվում են

ստուգարքների և

ըստ ուսումնական գործընթացի

ժամանակացույցի:
9.

Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների կազմակերպման, անցկացման և

ամփոփման, ինչպես նաև ուսանողների վարկանիշների հաշվառման աշխատանքները
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կատարվում են համապատասխան դեկանատների կողմից և ամփոփվում ուսումնական
վարչությունում:
10.

Գիտելիքների

ստուգումը

և

գնահատումը

իրականացվում

են

հետևյալ

բաղադրիչներով`
ա)ուսումնական

գործընթացին

ուսանողի

մասնակցության

աստիճանի

գնահատում

դասահաճախումների հաշվառման միջոցով,
բ) գործնական (սեմինար) և

լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցության,

պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվության և հմտությունների հաշվառում և
գնահատում,
գ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) հաշվառում
և գնահատում,
դ) կրթական մոդուլի ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված այլ առաջադրանքների
կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում
(ընթացիկ և հանրագումարային քննություններ կամ ստուգարքներ),
ե)

ստուգման

արդյունքների

ինտեգրում`

դասընթացին

ուսանողի

մասնակցության

աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական (սեմինար) և
աշխատանքներին

ուսանողի

ակտիվության,

հմտությունների

և

լաբորատոր

կարողությունների

գնահատման, ընթացիկ և հանրագումարային գնահատումների հիման վրա դասընթացի
(կրթական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում:

III. Գնահատման մեթոդաբանությունը
11.

Ելնելով

դասընթացների

մասնագիտության

բնույթից,

ուսումնական

աշխատածավալից,

պլանով

պարապմունքի

ձևից,

նախատեսված
դասավանդման

մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի մասնագիտական
կարողությունների և հմտությունների ձևավորման գործում` դասընթացներն ըստ անփոփիչ
ստուգման կազմակերպման ձևի բաժանվում են 2 խմբի`
ա) քննությամբ ավարտվող դասընթացներ,
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բ) ստուգարքով ավարտվող դասընթացներ:
Տվյալ

մասնագիտության

դասընթացներից

ուսանողների

գիտելիքների,

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ստուգման ձևերը ամրագրվում են
մասնագիտության ուսումնամեթոդական փաթեթում:
12.

Քննություններով ավարտվող առարկաների ցանկը որոշում է տվյալ

ֆակուլտետի գիտամանկավարժական խորհուրդը:
13.

Քննությամբ

ավարտվող

դասընթացը

քննաշրջանի

ընթացքում

անցկացվող հանրագումարային քննության (այսուհետ` Հանրագումարային քննություն) հետ
մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ քննություն(ըստ աշխատանքային պլանի): Ընթացիկ
քննությունը կամ նրա մի մասը, որպես կանոն, անցկացվում է գրավոր (ուսանողների կամ
տվյալ

առարկայի

դասախոսի

հիմնավորված

առաջարկությամբ

և

ֆակուլտետի

ուսումնամեթոդական խորհրդի որոշմամբ կարող է անցկացվել նաև գրավոր-բանավոր
ձևով):

հարցաշար,

Սահմանվում են ընթացիկ քննության առաջադրանքի հետևյալ ձևերըª

թեսթ,

ստուգողական

աշխատանք,

վերջիններիս

զուգակցում

կամ

ստեղծագործական աշխատանք:
Ընթացիկ գրավոր քննության առաջադրանքի առնվազն 8 միավորով



գնահատվող հատվածը, որպես կանոն, կազմվում է թեսթային առաջադրանքի տեսքով:
Հանրագումարային քննության ձևը (գրավոր, բանավոր կամ գրավոր -


բանավոր)

դասընթացը

կազմակերպող

ամբիոնի

առաջարկությամբ

հաստատում

է

ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհուրդը յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին
հաջորդ ուսումնական տարվա համար:
14.

Ստուգարքով եզրափակվող դասընթացն ավարտվում է կիսամյակի

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2-4 ընթացիկ ստուգումների
և մյուս բաղադրիչների գնահատումների արդյունք¬ներով ամփոփվող ստուգարքով:
15.
փոքրածավալ

Ընթացիկ

ստուգումներն

գրավոր/ստուգողական

անցկացվում

աշխատանքների

են

կարճ

հարցումների,

և

նման

կարգի

այլ

հանձնարարությունների կատարողականի ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման ձևն
(գրավոր, բանավոր կամ գրավոր - բանավոր) դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի
առաջարկությամբ

հաստատում

է

ֆակուլտետի

ուսումնամեթոդական

յուրաքանչյուր տարվա փետրվար ամսին հաջորդ ուսումնական տարվա համար:
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խորհուրդը

16. Ուսումնական

պլանով

նախատեսված

լաբորատոր

աշխատանքների

արդյունքների ամփոփման ու ներկայացման ձևը հաստատվում է համապատասխան
ամբիոնում: Ուսանողները լաբորատոր աշխատանքները կատարում են տվյալ դասընթացը
վարող դասախոսի անմիջական ղեկավարությամբ և հսկողությամբ:
17.

Քննությամբ ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գքնն.) ձևավորվում է
ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`
17.1.

Դասընթացի

լսարանային

պարապմունքներին

ուսանողի

մասնակցության աստիճանից` Գ1 :
17.1.1. Լսարանային պարապմունքներին լիարժեք մասնակցության դեպքում
ուսանողը վաստակում է 5 միավոր - դասախոսություններին հաճախելու համար, իսկ 15
միավոր - գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքներին հաճախելու համար
(հավելված 1):
17.1.2. Լսարանային

պարապմունքներին

հաճախումները

որոշվում

են

համաձայն հետևյալ հաշվարկի.
ՀՄ=Դ+Գ,
որտեղª
ՀՄ-հաճախումներին հատկացվող միավորը,
Դ-դասախոսությունների մասնակցությանը միավորը,
Գ-գործնական (սեմինար, լաբորատոր) պարապմունքների մասնակցությանը
միավորն են:
17.1.3. Լսարանային պարապմունքներին 50% և ցածր հաճախումների դեպքում
մասնակցության համար միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո):
17.1.4.

Դասընթացի լսարանային պարապմունքների հաճախումների համար

հատկացվող միավորը որոշվում է ըստ հաճախումների քանակի և համարժեք տոկոսի
(հավելված 1):
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17.1.5.

Լսարանային պարապմունքներին և պրակտիկաներին ուսանողների

հաճախումները դասամատյանում գրանցում է դասախոսը կամ խմբի (կուրսի) ավագը այդ
աշխատանքները

վարող

(պրակտիկայի

դասախոսի

ղեկավարի)

հսկողությամբ:

Յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում խմբի խորհրդատուն ամփոփում է հաճախումների
արդյունքները դասամատյանում:
17.1.6. Տվյալ առարկայի դասընթացից անհարգելի բացակայությունների և (կամ)
ցածր առաջադիմության դեպքում ուսանողը յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ակադեմիական
խորհրդատուի կամ դեկանի կողմից ստանում է նախազգուշացում, ինչն ուսանողի
ստորագրությամբ գրանցվում է հաշվառման մատյանում:
17.1.7. Տվյալ

ամսվա

ընթացքում

համապատասխան

փաստաթղթով

վավերացված հարգելի բացակայություններ ունեցող ուսանողների համար դեկանատի
գրավոր

թույլտվությամբ

աշխատանքների

ամբիոնը

անցկացում

խորհրդատվություն:

Այդ

և

կազմակերպում

է

(սեմինար)

գործնական

դասաժամերին

չկատարած

ուսանողների

լաբորատոր

աշխատանքների

մասնակցության

դրական

արդյունքների դեպքում բացթողումները համարվում են լրացված:
17.1.8. Կիսամյակում
մասնակցությանը

դասընթացի

լսարանային

պարապմունքների

համապատասխան միավորը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման

տեղեկագրում:
17.2. Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական
առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր:
17.2.1. Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից ենª ռեֆերատը, անհատական տնային
առաջադրանքները,

հանձնարարված

մասնագիտական

գրականության

մշակումները,

արտալսարանային ընթերցանությունը, թեմատիկ զեկուցումների նախապատրաստումը և
այլն3 :
17.2.2. Կիսամյակի

ընթացքում

յուրաքանչյուր

դասընթացից

կարող

են

հանձնարարվել առնվազն 2 անհատական առաջադրանքներ:
17.2.3. Եթե

ինքնուրույն

աշխատանքը

(անհատական

առաջադրանքը)

նշանակված ժամանակահատվածում կատարված է առնվազն կիսով չափ և ուսանողը
3

Տես՝ «Ուսանողների արտալսարանային ինքնուրույն աշխատանքների կազմակերպման և կատարման կարգ»,
հաստատված Համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ (15.03.2013թ.)
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կարողանում է այն ներկայացնել,

ապա աշխատանքը գնահատվում է դրական (8-20

միավոր):
17.2.4. Բոլոր առաջադրանքների դրական գնահատականների միջինի դեպքում
(8-20 միավոր) ուսանողը ստանում է ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսված 10
միավորը: Հակառակ դեպքում ուսանողն ինքնուրույն աշխատանքի համար միավոր չի
վաստակում (տեղեկագրում գրվում է զրո):
17.2.5. Ինքնուրույն
գնահատականները

աշխատանքի

(անհատական

առաջադրանքների)

նշանակվում են մատյանում և տեղեկագրում:

17.3. Գործնական և/կամ սեմինար ու լաբորատոր աշխատանքների անցկացմանն
ուսանողի մասնակցությունից և պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվությունից (Գ3),
որը գնահատվում է 20 միավորով:
17.3.1. Նշված

պարապմունքները

կրթական

գործընթացի

կարևորագույն

տարրերից են, որոնց անցկացմանը ուսանողի մասնակցությունը և ակտիվությունը
գնահատվում է դասախոսի կողմից և արձանագրվում է դասամատյանում:
17.3.2. Կիսամյակում
աշխատանքներին

ուսանողների

դասընթացի

գործնական

մասնակցության

և

(սեմինար)

ու

ակտիվության

լաբորատոր
գնահատման

արդյունքների միջինը գրանցվում է ամփոփիչ գնահատման տեղեկագրում:
17.3.3. Դրական (8 և ավելի) գնահատականների միջինի դեպքում ամփոփիչ
գնահատման տեղեկագրում

ուսանողին տրվում է 20 միավոր, իսկ 8-ից ցածր արդյունքի

դեպքում միավոր չի հատկացվում (տեղեկագրում գրվում է զրո):
17.4.

Ուսուցանվող

նյութի`

ուսանողի

կողմից

տեսության

յուրացման

աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ դրական (8 և բարձր) գնահատված
քննությունների միջին գնահատականի կամ քննության ընթացքում այդ միջինի բարձրացված
արդյունքից (Գ4):
17.4.1. ընթացիկ քննությունների դրական գնահատականների միջինը հաշվի է
առնվում, եթե ուսանողի գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատված
են դրական:
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17.4.2. Տվյալ դասընթացի ընթացիկ քննություն(ներ)ից 8-ից ցածր միավոր
ստացած կամ ընթացիկ քննությանը չներկայացած ուսանողը հնարավորություն է ստանում
այն (վերա)հանձնելու հանրագումարային քննության օրվան նախորդող աշխատանքային
օրվա ընթացքում:
17.4.3. Բանավոր քննության

թույլատրվում են այն ուսանողները, որոնք

գրաֆիկով նշանակված ժամկետներում դրական գնահատականներով հանձնել են տվյալ
դասընթացի ընթացիկ քննությունները և ակնկալում են դրական գնահատված մասերի
համապատասխան գնահատականի բարձրացում (հանրագումարային քննության նախորդ
օրը ընթացիկ քննություն(ներ)ը հանձնած ուսանողը հանրագումարային քննության չի
թույլատրվում):
17.4.4. Քննությունները գնահատվում են առավելագույնը

20 միավորով:

Վերջնական գնահատման ժամանակ քննությունների գնահատականը կլորացվում է:
17.4.5. Ընթացիկ և հանրագումարային քննությունների արդյունքները գրանցվում են
քննությունների տեղեկագրում:
17.5
(Գ5), որը

Ուսանողի` գիտելիքների կիրառության գործնական հմտություններից

գնահատվում է 1-10 միավորներով, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն ու

գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են 11-20 միավորներով և
ինքնուրույն կատարվող աշխատանքները (անհատական առաջադրանքները) գնահատվել են
դրական (կախված դասընթացի բնույթից` ամբիոնի որոշմամբ, առաջնայինը կարող է լինել
ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների 11-20 միավորը):
17.5.1. 10-ից բարձր գնահատականի դեպքում գործնական կարողությունների
համար տրվում է 10-ը գերազանցող միավորներին հավասար միավոր:
17.6.

Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման արդյունքում ուսանողի

ձեռք բերած կարողությունների գնահատումից (Գ6), որին հատկացվում է առավելագույնը 20
միավոր:
17.6.1.

Ուսանողի

ձեռք

բերած

կարողությունները

գնահատվում

են

8-20

միավորներով/քննության միավորին համարժեք/, եթե ուսանողը հանձնել է քննությունն ու
գործնական (սեմինար, լաբորատոր) աշխատանքները գնահատվել են դրական և ինքնուրույն
կատարվող աշխատանքները (անհատական առաջադրանքները) գնահատվել են դրական:
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18.

Դասընթացի

(գնահատականը)

(կրթական

մոդուլի)

հանրագումարային

միավորը

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով

վաստակած միավորների գումար`
Գքնն = Գ1+ Գ2 + Գ3 + Գ4+ Գ5 + Գ6
19.

Ստուգարքով ավարտվող դասընթացից (կրթական մոդուլից) ուսանողի

ստացած հանրագումարային/կիսամյակային միավորը (գնահատականը) (Գստ.) ձևավորվում
է կիսամյակի ընթացքում ըստ հետևյալ բաղադրամասերի`
19.1.

դասընթացի

լսարանային

պարապմունքներին

ուսանողի

մասնակցության աստիճանից` Գ1, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 20 միավոր ( տես 17.1. կետը ):
19.2.

ինքնուրույն

կատարվող

աշխատանքների

(անհատական

առաջադրանքների) գնահատումից` Գ2, որին հատկացվում է 10 միավոր (տես 17.2 կետը :
19.3.

գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի

մասնակցությունից և
19.4.

ակտիվությունից (Գ3), որին տրվում է 20 միավոր (տես 17.3 կետը):

ուսանողի

կողմից

ուսուցանվող

նյութի

յուրացման

աստիճանի

ստուգման, ձեռքբերված գործնական հմտությունների ու կարողությունների գնահատման
նպատակով անցկացվող 2-4 ընթացիկ ստուգումների դրական գնահատականների (8 և
բարձր) արդյունքների միջին գնահատականից (Գ4):
19.4.1. Ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է

20 բալանոց

համակարգով: Ստուգման արդյունքները գրանցվում են ստուգարքների տեղեկագրում:
19.5.

Տվյալ դասընթացի (կրթական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում ուսանողի

ձեռքբերած հմտությունների (Գ5) և կարողությունների (Գ6) գնահատումից: Այս դեպքում նորից
հմտություններն

ու

կարողությունները

արժևորվում

են

տեսական

և

գործնական

գիտելիքների դրական գնահատման դեպքում (տես 17. 5 և 17.6 կետերը):
20.

Դասընթացի (կրթական մոդուլի) ընդհանուր միավորը (գնահատականը)

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների
գումար`
Գստ. = Գ1 +Գ2+ Գ3+ Գ4+ Գ5 +Գ6
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21.

Ընթացիկ

քննություններից

կամ

ստուգումներից

չառաջադիմող

ուսանողների հետ ամբիոնները պարտավոր են անցկացնել լրացուցիչ և(կամ) անհատական
պարապմունքներ` ըստ ժամանակացույցի:
22.

Կուրսային աշխատանքի կազմակերպումը, գնահատումը կարգավորվում

է §ՎՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով կուրսային աշխատանքների
կազմակերպման, կատարման և գնահատման կարգ»-ով:
23.

Պրակտիկան գնահատվում է քննության ձևով` 100

միավորանոց

սանդղակովª ըստ մասնագիտական կրթական ծրագրի կողմից սահմանված չափանիշների:
Ուսումնական

կամ

արտադրական

պրակտիկաների

կազմակերպումը,

գնահատումը

կարգավորվում է §Պրակտիկայի կազմակերպման կանոնակարգ» -ով:
24.

Ամփոփիչ ատեստավորումն իրականացվում է համաձայն §Հայաստանի

Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում շրջանավարտների
ամփոփիչ ատեստավորման անցկացման մասին» կարգի (հաստատված ՀՀ կրթության և
գիտության նախարարի 2011 թ. հոկտեմբերի 31-ի N

1197-Ն հրամանով):

IV. Կիրարկման ընթացակարգը
24.

Ընթացիկ և հանրագումարային ստուգումների ենթակա ուսումնական

նյութի բովանդակությունը, ստուգումների ձևերը, հարցաշարերը, թեսթային կամ այլ
առաջադրանքները

և

ստուգումների

անցկացման

ժամանակացույցը,

ինչպես

նաև

գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն ուսանողներին տրամադրվում են նախապես
(կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա

ընթացքում): Գրավոր ստուգման տարբերակում

յուրաքանչյուր հարցի համար պետք է նշվի գնահատման առավելագույն միավորը, իսկ
առաջադրանքի ծավալը համապատասխանի հատկացվող ժամանակահատվածին (ընթացիկ
քննության համար` առնվազն 120 րոպե): Ընթացիկ քննության հարցատոմսը պետք է
պարունակի առնվազն 8-միավորանոց թեստային առաջադրանք:
25.
քննությունների
ուսումնական

Ընթացիկ

քննությունների

ժամանակացույցերը
վարչություն

և

ու

կազմվում

հաստատվում

ստուգումների,
են

ստուգարքների

ֆակուլտետներում,

ուսումնական

ու

ներկայացվում

աշխատանքների

գծով

պրոռեկտորի կողմից:
26.

Արգելվում

է

առանց

ռեկտորատի

թույլտվության

և

ուսանողների

համաձայնության քննության վաղաժամկետ ընդունումը կամ հետաձգումը:
27.

Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ըստ հաստատված ժամանակացույցի:
24

28.

Ընթացիկ քննության օրերին ուսանողներն ազատվում են այդ օրվա դասերից:
29.

Ստուգարքով ավարտվող առարկայի ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են

ստուգումների թվով համամասնորեն բաժանված ժամանականահատվածներում: Ընթացիկ
ստուգումն

անցկացվում

է

տվյալ

առարկան

դասավանդող

դասախոսի

կողմից`

դասացուցակով առարկային հատկացված ժամերին (ուսանողը դասերից չի ազատվում):
30.

Ընթացիկ քննության կամ ստուգման քննարկումն անցկացվում է դասերից հետո`

անհատական աշխատանքների համար նախատեսված ժամերի շրջանակում` առարկան
դասավանդող դասախոսի կամ ամբիոնի որոշմամբ` նույն առարկան դասավանդող այլ
դասախոսի կողմից` ստուգմանը հաջորդող աշխատանքային երկու օրվա ընթացքում:
31.

Գրավոր ստուգման արդյունքները վերջնական ամփոփումից հետո գրանցվում են

համապատասխան տեղեկագրում (արդյունքները փակցվում են ի տես բոլորի):
32.

Հետագա մեկ օրվա ընթացքում ուսանողն իրավունք ունի որոշակի հարց(եր)ի

գնահատումը բողոքարկելու նպատակով գրավոր դիմելու դեկանին, որը համապատասխան
ամբիոնի վարիչի հետ կազմակերպում է բողոքի քննարկումը երեք աշխատանքային օրվա
ընթացքում:
33.

Քննարկման արդյունքի մասին կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է

տեղեկագրին:
34.

Ընթացիկ

կամ

հանրագումարային

ստուգմանը

(ստուգարքին,

քննությանը)

դասախոսի բացակայության դեպքում ստուգումն իրականացվում է դեկանի գրավոր
կարգադրությամբ° ըստ ամբիոնի վարիչի առաջարկի (այլ դասախոսի կամ հանձնաժողով):
35.

Ընթացիկ

ստուգումից

կազմակերպվում

և

բացակայության

տեղեկագրում

գրանցվում

դեպքում
է

լրացուցիչ

ստուգում

§չներկայացած»:

Ուսանողը

չի
այն

վերահանձնում է ստուգարքների համար նախատեսված շաբաթվա ընթացքում:
V. Ստուգարքների ամփոփումը
36.

Ստուգարքներն

ամփոփվում

են

յուրաքանչյուր

կիսամյակի

ուսումնական

պարապմունքների վերջին շաբաթվա ընթացքում:
37.

Ուսումնական

իրականացվում

է

բաց

պարապմունքների
թողնված

նախավերջին

դասերի

լրացում:

շաբաթվա

Նախավերջին

ընթացքում

շաբաթում,

ըստ

հաստատված ժամանակցույցի, լրացվում են բաց թողած լաբորատոր, գործնական սեմինար
պարապմունքները4 :
38.

Եթե ուսանողը հանձնել է բոլոր ընթացիկ ստուգումները և ունի 58 կամ ավելի

միավոր, ապա տվյալ առարկայի ստուգարքը համարվում է հանձնված:
4

Լաբորատոր, գործնական և սեմինար պարապմունքների լրացումը իրականացվում է դասախոսի բեռնվածքի
սահմաններում ինքնութւոյն աշխատանքի ղեկավարման համար հատկացված ժամերի սահմաններում:
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39.

0-57 միավորների դեպքում ուսանողը գնահատվում է §Չստուգված»:

VI. Քննությունների անցկացումը
40.

Քննություններն անցկացվում են կիսամյակային քննաշրջան¬ներում` 19-20-րդ

շաբաթներումª ըստ հաստատված ժամանակցույցի:
41.

Քննությունների

անցկացման

ժամանակացույցը`

ուսանողական

խմբերի

առաջադրմամբ, կազմվում է դեկանատներում, ներկայացվում ուսումնական վարչություն և
հաստատվում ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի կողմից քննաշրջանը
սկսվելուց մեկ ամիս առաջ:
42.

Քննություններն անցկացվում են հարցատոմսերով, թեստերով, որոնք հաստատվում

են ամբիոնի նիստում քննաշրջանից մեկ ամիս առաջ:
43.

Քննությունները կարող են կազմակերպվել համակարգչային տեխնիկայի միջոցով:

44.

Քննության ընթացքում տվյալ դասընթացից խնդիրներ կամ այլ գործնական

առաջադրանքներ տալու դեպքում դասախոսը պարտավոր է ուսանողներին ապահովել
խնդրագրքերով, առաջադրանքների կատարման համար

անհրաժեշտ մեթոդական և

տեղեկատու ձեռնարկներով:
45.

Կրթական յուրաքանչյուր մոդուլ գնահատվում է առանձին, և հարցատոմսերն

ընդգրկում են միայն տվյալ կիսամյակում դասավանդված թեմաները:
46.

Բանավոր

քննության

ընթացքում

ստացած

գնահատականին

ուսանողի

անհամաձայնության դեպքում ուսանողը քննասենյակում հայտարարում է, որ համաձայն չէ
իր գնահատականին և անմիջապես այդ մասին գրավոր դիմում է դեկանին, որն էլ
համապատասխան ամբիոնի վարիչի (անհրաժեշտության դեպքում նաև քննությունները
վերահսկող հանձնաժողովի ներկայացուցչի) հետ կազմակերպում է քննության քննարկումը,
որի մասին կազմվում է համապատասխան արձանագրությունª գնահատականը փոփոխելու
կամ նույնը թողնելու վերաբերյալ:
47.

Տվյալ առարկայից դրական գնահատական ( 58 և ավելի միավորներ) ունեցող

ուսանողը

կարող

է

չմասնակցել

այդ

առարկայի

քննությանը`

պահպանելով

իր

գնահատականը կամ մասնակցելով քննությանը` բարձրացնել դրական գնահատականը, որը
ենթակա չէ իջեցման:
48.

Քննության (ստուգարքի) վերջում քննվող երեք ուսանողները քննասենյակից դուրս են

գալիս վերջին ուսանողի պատասխանից հետո:
49.

Ուսումնական վարչության և դեկանի կողմից հաստատված տեղեկագիրը դեկանը

տրամադրում է դասախոսին

ստուգման օրը: Տեղեկագրի մեջ դեկանի կողմից կարող են

կատարվել հետևյալ գրառումները.
26

50.

§Քննության չի թույլատրված» (թանաքով)՝ այն ուսանողների անվան դիմաց, որոնք

քննաշրջանին

կամ

տվյալ

առարկայի

քննությանը

(ստուգարքին)

մասնակցելու

թույլտվություն չունեն,
51.

բազմագործոնային

համակարգով

դրական

գնահատված

քննության

(կամ

ստուգարքի) գնահատականի նիշը և §Փոխանցվում է» գրառումը (թանաքով), եթե ուսանողը
տվյալ կրթական մոդուլից ունի դրական գնահատական (այլ բուհից տեղափոխություն,
ուսանողական իրավունքի վերականգնում և այլն) և չի ցանկանում մասնակցել այդ
քննությանը (ստուգարքին), ինչի մասին նա նախօրոք գրավոր տեղեկացնում է դեկանին:
52.

Քննության ներկայանալիս ուսանողը պարտավոր է դասախոսին ներկայացնել

ստուգման գրքույկը: Դասախոսը քննական տեղեկագրում գրանցում է ուսանողի ստուգման
գրքույկի համարը, հարցատոմսի համարը, ուսանողի պատասխանից հետո` բարձրաձայն
հայտնում գնահատականը, որից հետո գրանցում է տեղեկագրում, դրական գնահատականը
նաև

ստուգման

գրքույկում:

Կարգի

խախտման

դեպքում

դասախոսը

ենթակա

է

նկատողության:
53.

Ամփոփված քննական տեղեկագիրը դեկանատ է ներկայացվում քննության ավարտից

անմիջապես հետո:
54.

Բանավոր քննությունը կազմակերպվում է մեկ օրվա ընթացքում մեկ ենթախմբի

համար:
VII. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
55. ՎՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար կիրառվում է
գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է հավելված 2-ում:
56. Այն դասընթացներին, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր արդյունարար միավոր
կամ գնահատվել §չստուգված», կրեդիտներ չեն հատկացվում և ստուգարքային գրքույկում
նշում չի կատարվում:
57. Գնահատումը կատարվում է ըստ տվյալ դասընթացի գնահատման սահմանված
չափանիշների.


18-20 միավորները համարվում են դրական գնահատական



7 միավորները համարվում են բացասական (չի նշվում ուսանողի ստուգման գրքույկում):
58. Քննության ժամանակ կամ գրավոր աշխատանքի կատարման ընթացքում

ուսանողի

անազնվությունը հայտնաբերելիս (ծածկաթերթիկից կամ այլ արգելված աղբյուրից օգտվելու
դեպքում) (տե°ս §Ակադեմիական ազնվության կարգ»ը) այդ ուսանողի քննությունը (գրավոր
աշխատանքը) դադարեցվում է և տեղեկագրում գրանցվում է 0 (զրո):
VIII. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
59.

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության

ցուցանիշներն

ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում
27

վավերագրելու համար դեկանատը յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից
սկսած, վարում է ակադեմիական տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո
գրանցվում են ուսանողի ուսումնասիրած դասընթացները

և կրթական մոդուլները,

վաստակած կրեդիտները և ստացած հանրագումարային գնահատականներն ըստ կրթական
մոդուլների

և

կիսամյակների:

Տեղեկագիրն

արտացոլում

է

ուսանողի

կատարած

ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը (հավելված 3):
60.

Ուսանողի

վաստակած

կրեդիտները

վավերագրվում

և

կուտակվում

են

նրա

ակադեմիական տեղեկագրում և մնում են ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ ընթացքում`
անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ ուսումնական ծրագրի հետագա

հնարավոր

փոփոխություններից:
61. Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները

ներկայացնելու

համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ
կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակահատվածն ուսանողի առաջադիմությունն
ամբողջացնող ամփոփիչ տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական
ցուցանիշներ`


ծրագրային (գումարային) կրեդիտների (ԾԿ) քանակը



գնահատված կրեդիտների (ԳԿ) քանակը



վարկանիշային միավորները (ՎՄ)



միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ):
62. Ծրագրային (գումարային) կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած բոլոր կրեդիտների գումարն է:
63. Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) այն դասընթացների կրեդիտների գումարն է, որոնք
գնահատված են.
ԳԿ = ∑ (Կրեդիտ)
64.

Վարկանիշային

միավորը

(ՎՄ)

բոլոր

գնահատված

կրեդիտների

և

դրանց

համապատասխանող ECTS գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
ՎՄ = ∑ (Կրեդիտ x ԹԳ),
որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS թվային
գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5 կրեդիտով դասընթացը գնահատվել է 72 միավոր, ապա
տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար է

5 կրեդիտ x 72 = 360` 500

հնարավորից:
Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով չափված գնահատականների
միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների
գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01 ճշտությամբ).

ՄՈԳ =

ՎՄ
ԳԿ
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65.

Հաշվառվում

և

ակադեմիական

տեղեկագրում

գրանցվում

են

կիսամյակային

(հաշվարկված տվյալ կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ
շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը:
66. Ուսանողի հիմնավորված պահանջի դեպքում բուհը պարտավոր է, համաձայն բուհում
գործող կարգի, տրամադրել նրա ակադեմիական տեղեկագիրը ավարտված ուսումնառության
կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար:
67. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար
ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր դասընթացների անհրաժեշտ կրեդիտները (30
կրեդիտª մեկ կիսամյակի համար):
68. 30 կրեդիտ չհավաքած ուսանողին հնարավորություն է տրվում ուղղելու թերացումներն ու
բացթողումները և ձեռք բերելու սահմանված կրեդիտները գործող կարգի համաձայն5 :

X. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը
69. Դրական գնահատված դասընթացի քննության (ստուգման) կրկնում (վերահանձնում) չի
թույլատրվում:
70. Ստուգմանը, ստուգարքին կամ քննությանը չներկայանալը համարվում է հարգելիª
քննության օրը և դրան հաջորդող երկու աշխատանքային օրերի ընթացքում Համալսարանի
ընդհանուր բաժնում գրանցված բժշկական տեղեկանքի կամ բացակայությունը հիմնավորող
այլ փաստաթղթի առկայության դեպքում:
71. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն ու քննությունն անհարգելի
պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը չհավաքած (գտնվում է 057 միջակայքում) ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք լրացնելու և հանձնելու համաձայն
գործող կարգի, ընդ որումª այս շրջանում ստացած դրական գնահատականներով ուսանողը չի
կարող մասնակցել նպաստների և ուսանողական կրթաթոշակի հատկացման համար
անցկացվող մրցույթին3:
72. Յուրաքանչյուր առարկայի քննության կամ ստուգարքի ակադեմիական պարտքը
թույլատրվում

է

վերահանձնել

միայն

երկու

անգամ:

Պարտքերի

մարման

համար

սահմանվում է երկու շրջանª ըստ ժամանակացույցի:
73. Պրակտիկային մասնակցած, բայց չորակավորված ուսանողների համար դեկանը
պրակտիկայի պարտքերի մարման համար հաստատում է ժամանակացույց:

5

Տես «ՀՀ պետական բուհերի ուսանողներին նույն կուրսում կրկնակի ուսուցման թողնելու, հեռացման
(ազատման) և վերականգնման կարգի մասին» ՀՀ ԿԳ նախարարի՝ 17.08.2001թ. № 337-Մ հրամանը:
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74. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են ուսանողի
ակադեմիական

տեղեկագրում

և

մնում

ուժի

մեջ`

անկախ

կիսամյակում

ցածր

առաջադիմությամբ կամ այլ պատճառներով պայմանավորված ուսման ընդհատման
հանգամանքից:
XI. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը
75. Քննաշրջանի արդյունքների ամփոփումը կատարվում է դեկանատներում և ուսումնական
վարչությունում:
76. Այն ուսանողները, որոնք հաջողությամբ կատարել են ուսումնական տարվա պլանով
նախատեսված բոլոր առաջադրանքները, դեկանի ներկայացմամբ և ռեկտորի հրամանով
փոխադրվում են հաջորդ կուրս:
77. Կիսամյակում գերազանցիկ է համարվում այն ուսանողը, որը տվյալ կիսամյակում
ստուգարքային և քննական առարկաներից, կուրսային աշխատանքներից (նախագծերից),
պրակտիկաներից հավաքել է 86-100 միավորներ (ՙգերազանց՚ գնահատականներ ):
78.

Քննաշրջանի

արդյունքները

ուսումնասիրվում

և

քննարկվում

են

ամբիոնների,

ֆակուլտետի ուսումնամեթոդական խորհրդի, ռեկտորատի և Համալսարանի գիտխորհրդի
նիստերում:
XIII. Կրեդիտների փոխանցումը
79. Ակադեմիական կրեդիտների կուտակումը և փոխանցումը կատարվում է համաձայն
«Ակադեմիական կրեդիտների կուտակման և փոխանցման համակարգով ուսումնական
գործընթացի կազմակերպման կանոնակարգի»:
XIV. Քննությունների և ստուգարքների անցկացման հսկողությունը
80.

Քննությունների

և

ստուգարքների

անցկացման

նկատմամբ

հսկողությունն

իրականացվում է ամբիոնի վարիչի, դեկանատի, ուսումնական վարչության և քննությունները
վերահսկող հանձնաժողովի կողմից:
81. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը ստեղծվում է ռեկտորի հրամանով

և

հաշվետու է ռեկտորին ու ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորին:
82. Քննությունները վերահսկող հանձնաժողովը իրավասու է դեկանի գիտությամբ ստուգելու
ֆակուլտետում անցկացվող բոլոր տեսակի քննություններն ու ստուգարքները, նրանց
համապատասխանությունը

սույն

կանոնակարգին

և

լսելու

ուսանող(ներ)ի

պատասխան(ներ)ը:
83.

Քննության

կամ

պարտականությունների

ստուգարքի
կամ

ընթացքի,

իրավունքների

30

որևէ

դասախոսի
խախտում

կամ
նկատելու

ուսանողի
դեպքում

հանձնաժողովի անդամներն իրավասու են միջամտելու և (դեկանի օգնությամբ) կանխելու
նկատված խախտումը:
84. Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում հանձնաժողովի անդամներն իրավասու են,
անմիջապես գրավոր տեղյակ պահելով բուհի ռեկտորին կան ուսումնական աշխատանքների
գծով պրոռեկտորին, դեկանից պահանջելու քննության կամ ստուգարքի դադարեցում:
Քննության (ստուգարքի) շարունակման կամ դադարեցման և նոր քննության (ստուգարքի)
անցկացման մասին որոշումը կայացվում է Համալսարանի ղեկավարության և դեկանի
կողմից:

Հավելված 1
Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության hամար
հատկացվող միավորները և համարժեք տոկոսները
Մասնակցության
աստիճանը
ասնակցության
աստիճանը %

Հատկացվող միավորը
Դասախոսություն

Գործնական
(սեմինար,
լաբորատոր)
աշխատանք

96-100

5

15

91-95

5

15
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86-90

4

14

81-85

4

14

76-80

3

13

71-75

3

13

66-70

2

12

61-65

2

12

56-60

1

11

51-55

1

11

0-50

0

0

Հավելված 2
Ուսումնառության արդյունքների գգնահատման 100 -միավորանոց սանդղակ
Գնահատականը ըստ 5բալանոց համակարգի

Գնահատականը ըստ

Գնահատականը ըստ

100- բալանոց

ECTS համակարգի

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

Հավելված 3
Ակադեմիական տեղեկագիր
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ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Անձնական

Անուն,հայրանուն,ազգանուն

համար

Մասնագիտություն

Բակալավրի կրթական ծրագիր
1-ին կիսամյակ
Թվանիշ

Դասընթացի

Կրեդիտ

անվանումը

Ծրագրային կրեդիտներ

Աշնանային կիսամյակ 2013թ.

Գնահատված կրեդիտներ

Գնահատական Թվային միավորներ

Վարկանիշային
միավորներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ընդհանրացված արդյունքները 2013թ Աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված ծրագրային

Լրացված գնահատված

Վարկանիշային

կրեդիտներ

կրեդիտներ

միավորներ

2-րդ կիսամյակ

Ծրագրային կրեդիտներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

Գարնանային կիսամյակ 2014թ.

Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային
միավորներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ընդհանրացված արդյունքները 2013թ Գարնանային կիսամյակից հետո

33

ՎԱՆԱՁՈՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Անձնական

Անուն,հայրանուն,ազգանուն

համար

Մասնագիտություն

Բակալավրի կրթական ծրագիր
Լրացված ծրագրային

Լրացված գնահատված

Վարկանիշային

կրեդիտներ

կրեդիտներ

միավորներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

Ամփոփիչ արդյունքներ
Ծրագրային կրեդիտներ

Գնահատված կրեդիտներ

120

69

Վարկանիշային
միավորներ
5837

Ամփոփիչ ՄՈԳ
84.59

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
Անվավեր է առանց կնիքի
________________ ֆակուլտետի դեկան` _____________________/

17.Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը
Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում
օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետը կազմակերպում
է ուսումնական
խորհրդատուների
(թյութորների)
ծառայություն,
որում
ընդգրկում
են
մասնագիտության ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ:
Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական
ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և հսկում իրեն
կցված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը` նրանց ուսումնառության ողջ ընթացքում:
Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը, ուսումնական
գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ նրանց համար
պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական խոհրդատվություններ:
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18. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
18. 1 Ուսանողը պարտավոր է`





ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և խստորեն
հետևել դրա պահանջներին,
կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար սահմանված
պահանջները,
կանոնավոր հաճախել
իր
ուսումնառության
ծրագրում
ընդգրկված բոլոր
դասընթացներին,
18.2.Ուսանողն իրավունք ունի`









ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար
ՎՊՀ կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական
ծրագրի պահանջներին համապատասխան,
միջբուհական փոխանակման
և/կամ ակադեմիական
շարժունության
ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ,
ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ`
օտարերկրյա)` համաձայն նՀՀ
Կառավարության սահմանած կարգի,
հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական
տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի
չավարտված մասի համար,
բակալավրի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը
հաստատող պաշտոնական փաստաթղթերի (դիպլոմի) հետ միասին
անվճար ստանալու համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված (հայերեն
և անգլերեն)` համաձայն ՀՀ Կառավարության համապատասխան որոշման:

Մաս II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
1.Տեղեկագրքի նպատակը
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է ֆիզիկա-մաթեմատիկական
ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ
տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին,
ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է
ամփոփ
տեղեկատվություն
ինչպես
առանձին
մասնագիտությունների
ուսումնական ծրագրերի, այպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և
ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
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կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող
որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային
կրթական արդյունքները,
ծրագրի բովանդակային կազմը և
կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները
և ատեստավորման
ձևերը,
պրակտիկաների վերաբերյալ
տեղեկատվությունը և այլն,
առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ
նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացմանմ թվանիշը,
ուսուցման
կիսամյակը,
դասընթացին
հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային
ժամաքանակներն ըստ
պարապմունքի
ձևերի),
դասընթացի խնդիրները`
արտահայտված
ելքային
կրթական
արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի
կարողություններով, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը,
ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

031301.1.06.«ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ»
ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. Հլ/բ-0022

2. Հայոց լեզու և գրականություն-1

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 0դ./28գ./32ի

6. I կիսամյակ

3. 2 ECTS կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են

 ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
 ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
 նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու
փոփոխություններըֈ
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1.

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ճանաչել

լեզվական

մակարդակների

յուրահատկությունները,

հետևյալ մեթոդներով

Ա2. սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու

1. Դասախոսություն

դրանց նպատակները,

2. Գործնական պարապմունք

Ա3. ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը:

3. Ինքնուրույն աշխատանք

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
36

Բ1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական
վերլուծություններ,
Բ2.հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի
ընտրությունը:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. Սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան
լեզվական ձևերը:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ1, Գ2
12 Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անցկացվում է ստուգարքային

1-ին ընթացիկ ստուգում

թելադրության դրական գնահատականի դեպքում՝

2-րդ ընթացիկ ստուգում

եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի մասինֈ Հայերենի տեղը աշխարհի
լեզուների շարքումֈ Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգըֈ Շեշտ, վանկ,
տողադարձ. հնչյունափոխությունֈ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքներըֈ Բառագիտություն. բառերի
ձևաիմաստային խմբերըֈ Բառապաշար. Դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական
բառապաշար. տերմիններֈ Հայերենի բառակազմական միջոցներըֈ Հայերենի գործառական ոճերըֈ 5-րդ
դարի հայ պատմագրությունը: Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի
վերլուծությունֈ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ,
Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007
3. ՍուքիասյանԱ.

Ժամանակակիցհայոցլեզու

/հնչյունաբանություն,

բառագիտություն/, Երևան, 1982:
1. Գ/բ 1141

2. Հայոց լեզու և գրականություն-2

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 0դ./28գ./32ի

6. I I կիսամյակ

3. 2 ECTS կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են

 ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
 ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
 նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկություններըֈ
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1.

ճանաչել

խոսքի

մշակույթի

վերաբերյալ
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մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

տեսությունները,

հետևյալ մեթոդներով

Ա2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,

1. Դասախոսություն

Ա3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան

2. Գործնական պարապմունք

լեզվական միավորներ:
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

3. Ինքնուրույն աշխատանք

Բ1. գործնականում իրականացնել լեզվաոճական
վերլուծություններ,
Բ2. հիմնավորել տեքստերի գործառական
պատկանելությունը,
Բ3. կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ
խոսքային իրավիճակի:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
Գ2. սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական
առանձնահատկությունները
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ1, Գ2, Գ3
12 Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անցկացվում է ստուգարքային

1-ին ընթացիկ ստուգում

թելադրության դրական գնահատականի դեպքում՝

2-րդ ընթացիկ ստուգում

եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
խոսքային վարվեցողություն,
գործառական ոճեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ,
Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան,
1990, 1991:
1. Պ/բ-0453

2. Հայոց պատմության հարցեր-1

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 10դ./14ս./36ի
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3. 2 ECTS կրեդիտ

6. I կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են



Հայոց պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև Կիլիկիայի հայկական
թագավորության անկումն ընկած ժամանակահատվածը,



Ծանոթացնել հայոց հնագույն, հին ո ւմիջին դարերի պատմության առանցքային
հիմնախնդիրներին, հայոց պետականության ժամանակափուլերին և հայ մշակույթի
հիմնահարցերին:

9. Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1. ընդհանուր պատկերացում Հայոց պատմության,

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

հայոց պետականության ժամանակափուլերի
առանձնահատկությունների մասին,

հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն

Ա2. առանցքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ

2. Գործնական պարապմունք

Ա3. ազատագրական պայքարի հերոսական էջերի մասին,

3. Ինքնուրույն աշխատանք

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. գնահատել Հայոց պատմության դերը
համաշխարհային պատմության հոլովույթում,
Բ2. ինքնուրույն մտածել և անհրաժեշտ դատողություններ
անել Հայոց պատմության տարբեր հարցերի վերաբերյալ,
Բ3. անաչառ գնահատական տալ Հայոց պատմության
տարբեր հիմնահարցերին և ազգային-պետական
գործիչների գործունեությանը,
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած
գիտելիքները,
Գ2. վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել,
Գ3. զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր
վարել:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ1, Գ4, Գ5
12. Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում

Համառոտ բովանդակությունը
Հայոց պատմության նշված ժամանակահատվածի սկզբնաղբյուրները և ուսումնասիրությունները:
Հայկական

լեռնաշխարհը՝

թագավորությունը:

հայերի

բնօրրան:

Երվանդականների

Հայ

ժողովրդի

թագավորությունները
39

ծագման

Ք.ա.

7-3

հիմնահարցը:
դդ.:

Վանի

Արտաշեսյանների

Հայաստանը Ք.ա. 2-1 դդ.: Մեծ Հայքի Արշակունիների թագավորությունը 1-5-րդ դարի սկիզբ:
Քրիստոնեության ընդունումը: Հայաստանը 5-7 դդ.: Արաբական նվաճումները և Հայաստանը:
Բագրատունյաց Հայաստանը 9-11-րդ դդ.: Հայ ժողովրդի ազգայինազատագրական պայքարը օտար
նվաճողների դեմ 11-12-րդ դարերում.
Զաքարյանների իշխանությունը: Կիլիկիան Հայաստանը 11-14-րդ դդ.: Հայկական մշակույթը հին և
միջին դարերում:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.

Հայ ժողովրդի պատմություն, խմբ. Ս. Տ. Մելիք-Բախշյան, Երևան, 1975:
Հայ ժողովրդի պատմություն, խմբ. Պ. Հ. Հովհաննիսյան, Երևան, 2006:
Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 1-ին, Երևան 2006:
Հայ ժողովրդի պատմության քրեստոմատիա, հ. 2-րդ, Երևան 2011:

1. Պ/բ-0453

2. Հայոց պատմության հարցեր-2

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5.10դ./14ս./36ի

6. II կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ներկայացնել Հայոց նոր և նորագույն շրջանի պատմության առանցքային
հիմնահարցերը,



Պարզաբանել հայ նոր և նորագույն շրջանի ազգային ազատագրական պայքարի,
Հայկական հարցի, Հայոց ցեղասպանության, հայոց նորագույն պետականության,
Սփյուռքի, նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթի հիմնախնդիրները:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1. Հայոց նոր և նորագույն շրջանի ազատագրական

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

պայքարի կարևորագույն դրվագների վերաբերյալ,
Ա2. Հայկական հարցի, հայոց ցեղասպանության և

հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն

Սփյուռքի առանցքային հիմնախնդիրների վերաբերյալ,

2. Գործնական պարապմունք

Ա3. 20-րդ դարում Հայոց նորագույն պետականության

3. Ինքնուրույն աշխատանք

ձևավորման գործընթացների վերաբերյալ,
նոր և նորագույն շրջանի հայ մշակույթի զարգացման
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների
մասին
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. ավելի իրատեսորեն գնահատել նոր և նորագույն
շրջանի պատմության առանցքային
իրադարձությունները,
Բ2. Ճիշտ գնահատել տարբեր ազգային-քաղաքական,
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հասարակական ուժերի և պատմական նշանավոր
գործիչների իրական դերակատարությունը Հայոց նոր և
նորագույն շրջանի պատմության մեջ,
Բ3. ընկալել նոր և նորագույն շրջանի մշակույթի անխզելի
կապը հայոց պատմության նույն շրջանի առանցքային
իրադարձությունների հետ,
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ունեցած
գիտելիքները,
Գ2. վերլուծել փաստերը և հետևություններ անել,
Գ3. զեկուցումներ պատրաստել ու գիտական բանավեճեր
վարել:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ1, Գ2, Գ4, Գ5
12. Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հայ ազատագրական շարժումները XV դարի կեսից մինչև XIX դարի սկիզբը: Ռուսական
տիրապետության հաստատումը Արևելյան Հայաստանում: Հայկական հարցի միջազգայնացումը: Հայ
ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները XIX դ. 60-80-ական թվականներին: Հայ
ազգային կուսակցությունների հիմնադրումը: Հայ ազգային-ազատագրական պայքարը XIX դարի
վերջերին – XX դարի սկզբներին: Հայ ժողովուրդը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին. Հայոց
ցեղասպանության հիմնախնդիրը: 1917 թ. Փետրվարյան և հոկտեմբերյան հեղափոխությունները և
Հայաստանը:
Հայաստանի
Առաջին
Հանրապետությունը:
Հայաստանի
Խորհրդային
հանրապետությունը (1920-1991 թթ.): Արցախյան շարժումը: Հայաստանի Երրորդ Հանրապետությունը
(1991-2012 թթ.): Հայկական մշակույթը նոր և նորագույն շրջանում: Հայկական Սփյուռքը:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայոց պատմություն. Հիմնահարցեր, խմբ. Հր Ռ. Սիմոնյանի, Երևան, 2000:
2. Պարսամյան Վ., Հայ ժողովրդի պատմություն, հ. 3-րդ, Երևան, 1967:

3. Կարապետյան Մ. Ս., Հայաստանը 1912-1920 թվականներին, ուսումնական ձեռնարկ
բուհերի համար, Երևան, <<Զանգակ-97>>, 2003:
4. Կարապետյան Մ., Գևորգյան Է., Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թվականներին,
Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, 2007:
1. ՌԼ0631

2. Ռուսաց լեզու-1

3. 4 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 0դ./56գ./64ս

6. I կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են
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ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը



զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները և հիմնական շարահյուսական
կառուցվածքներին



ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների
ընկալումը



ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը



զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1. ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Ա2. կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական

հետևյալ մեթոդներով

տեքստը
Ա3. մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները

1. գործնական պարապմունքներ

Ա4. տիրապետել պահանջվող քերականական

3. թիմային աշխատանք

կանոններին

4. բանավոր ներկայացում

2. ինքնուրույն աշխատանք

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

5. հարց և պատասխան

Բ1. կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով
Բ2. կրճատել/ընդլայնել տեքստը

6. ստուգողական աշխատանք
7. ուսուցողական ֆիլմի դիտում

Բ3.պատասխանել հարցերին
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում
Գ2. տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում
Գ3. թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ1, Գ2, Գ3, Գ5
12. Գնահատման ձևերը.

1. թեստային առաջադրանք

1-ին ընթացիկ ստուգում

2. բանավոր հարցում

2-րդ ընթացիկ ստուգում

3. ստուգարք

14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Քերականության

հիմնական

հարցերը:

Խոսքի

մշակույթի

հիմնախնդիրները: Գիտական ոճի

ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական ոճի
ձևաբանական

առանձնահատկությունները:

Մասնագիտական

տերմինաբանության

առանձնահատկությունները:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков:
ХНУ, 2005.
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2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических
специальностей (Балыгина Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН,
2010.
1. ՌԼ0631

2. Ռուսաց լեզու-2

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 0դ./56գ./64ի

6. II կիսամյակ

3. 4 ECTS կրեդիտ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են



զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի կարողությունները



ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն



ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

գնահատման մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1. Կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

կառուցվածքին

հետևյալ մեթոդներով

Ա2. Կիմանա լեզվի կառուցվածքի մակարդակներն ու

1. գործնական պարապմունքներ

նրանց միավորները

2. ինքնուրույն աշխատանք

Ա3.Կտիրապետի տվյալ մասնագիտության հիմնական

3. թիմային աշխատանք

տերմիններին:

4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

5. բանավեճ

Բ1. կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ

6. ստուգողական աշխատանք

Բ2. տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ

7. թեստային աշխատանք

տեղեկատվությանը
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական
հմտությունները
Գ2. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները
մասնագիտական ոլորտում

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ2, Գ3, Գ5
12 Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ ստուգում

1. թեստային առաջադրանք

2-րդ ընթացիկ ստուգում

3. ստուգարք

2. բանավոր հարցում
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14 Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Շարահյուսական կառուցվածքներ: Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ Պարզ և բարդ
նախադասություններ: Կապեր և կապական բառեր: Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման
սկզբունքները: Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները: Մասնագիտական
տերմինաբանության առանձնահատկությունները
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов.
Харьков: ХНУ, 2005.
2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку
как иностранному. М., 2008-2010.
3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика.
Коммуникация. Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку.
Обучение дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому
языку для иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998
1. Փ/բ-0478.

2. Փիլիսոփայության հիմնահարցեր

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 24դ./0գ./20ս/76ի

6.

I V կիսամյակ

3. 4 ECTS կրեդիտ

7. եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակներն են



դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել փիլիսոփայական գիտելիքի
հիմնական առանձնահատկությունները, կառուցվածքը, հոգևոր մշակույթի
համակարգում ունեցած դերն ու նշանակությունը,



ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացքային հիմնախնդիրների վերլուծության և
արժեքավորման կարողություններ, մասնագիտական գիտելիքների զարգացմանը
նպաստող փիլիսոփայական-մեթոդաբանական մտածելակերպի և համակարգային
մտածողության տարրեր:

44

9. Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1. փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական,
աշխարհայացքային և արժեքաբանական

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
հետևյալ մեթոդներով

գործառույթներից,

1. Դասախոսություն

Բ2. Ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի,

2. Քննարկում

ռացիոնալի և իռացիոնալի սահմանազատման

3. Անհատական աշխատանք

սկզբունքներից,
Բ3. քաղաքակրթական զարգացումների
օրինաչափություններից ու միտումներից:
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. պարզաբանել բնական և հասարակական
գիտությունների գործառույթները,
Բ2. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու
դրանց հարացույցերը,
Բ3. գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման
առանձնահատկությունները,
Բ4. վերլուծել հասարակության բնութենական և
սոցիոմշակութային հիմունքները:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. կարողանալ մասնագիտական հիմնախնդիրները
վերլուծել մեթոդաբանական, աշխարհայացքային,
գաղափարական տեսանկյուններից` դրսևորելուվ
ստեղծագործական մոտեցման կարողություններ:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2, Բ2, Գ4
12 Գնահատման ձևերը.

Եզրափակիչ

քննությունը

Եզրափակիչ քննություն

առավելագույնը 20 միավոր. Գնահատման մեթոդները՝
բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման
յուրացման

չափանիշները՝
և

գնահատվում

անցած

վերարտադրության

պատասխանների

է

նյութի

աստիճանը,

ամբողջականությունը

և

անսխալականությունըֈ
14 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1Փիլիսոփայությունը որպես գիտություն: Թեմա 2 Փիլիսոփայության զարգացման պատմական
էտապները: Թեմա 3 Մատերիա և կեցություն: Թեմա 4 Հոգևորի պրոբլեմը փիլիսոփայության մեջ: Թեմա
5 Զարգացման հիմնախնդիրը Թեմա 6 Իմացության տեսություն: Թեմա 7 Գիտական իմացության
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յուրահատկությունը: Թեմա 8 Սոցիալական փիլիսոփայություն: Թեմա 9 Հասարակության սոցիալտնտեսական համակարգը: Թեմա 10 Հասարակության քաղաքական համակարգը: Թեմա11 Մարդու
հիմնախնդիրը փիլիսոփայության մեջ: Թեմա12 Հասարակական գիտակցություն: Թեմա13
Արժեքաբանության փիլիսոփայություն
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ասատրյան Մ.Վ.: Փիլիսոփայության ներածություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան,
2004:
2. Շաքարյան Հ.Գ.: Փիլիսոփայություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան, 2005:
3. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия.М., 2003.
4. Философия. под. Ред. В. Кахановского. М., 2000.
5. Философия. под. Ред. В. Н. Лавриненко. М., 2001.
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1. ՕԼ0671

2. Օտար լեզու-1

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 0դ./56գ./64 ի

6. I կիսամյակ

3. 4 ECTS կրեդիտ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են

 զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները
լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում (ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել):
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. Հարուստ և ակտիվ բառապաշար, քերականության
հատուկ բարդություն ունեցող երևույթների

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

իմացություն:

դասախոսի ղեկավարությամբ

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

2. անհատական և խմբային

Բ1. Կունենաբանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու
հմտություններ
Բ2. կկարողանա

1. գործնական պարապմունք

կիրառել անգլերենի հիմնական

աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղոր

բառակազմական միջոցները:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. Կկարողանա վերարտադրել անգլերեն տեքստեր,
Գ2. կկարողանա ազատ հաղորդակցվել անգլերենով`
բանավոր և գրավոր ընդհանուր բնույթի տարբեր
թեմաների շուրջ:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ1, Գ2, Գ3, Գ5
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12 Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերեն լեզվի հնչյունական համակարգի ընդհանուր
բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանական առանձնահատկությունները,
նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2. Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական
միջոցներ (ածանցում, բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3. Քերականություն. խոսքի մասերի
քերականական կարգերը, նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն): Թեմա 4.
Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ
հետաքրքրությունները, ճանապարհորդություն, երազանքներ, իմ ապագա մասնագիտությունը,
շրջակա միջավայր և նրա պահպանումը և այլն:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Голованев В. В. «Английский для психологов» /a guide for students/, Minsk 2005
2. Коваленко П. И. «Английский для психологов» Ростов-на-Дону, 2002
3. Feldman R. ―Materials based on ―Understanding Psychology‖ 2006
1. ՕԼ0672

2. Օտար լեզու-2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 0դ./56գ./64ի

6. II կիսամյակ

3. 4 ECTS կրեդիտ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են



նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների ներմուծում, ընդհանուր
ծանոթացում
ուսանողների

մասնագիտական

բառապաշարին`

զուգահեռաբար

խորացնելով

լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները

լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. Ընդլայնված վերարտադրողական և

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

ընկալողական բառապաշար, հանրամշակութային
գիտելիքներ, նախորդ փուլում յուրացրած

1. գործնական պարապմունք

քերականական նյութի համակարգում

2. անհատական և խմբային

հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա:

դասախոսի ղեկավարությամբ
աշխատանք

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

3. անհատական և խմբային հաղոր

Բ1. Կյուրացնի մասնագիտական բառապաշար
Բ2. Ձեռք կբերի մասնագիտական տեքստեր
թարգմանելու կարողություններ:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. Կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական
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անգլերեն տեքստեր, ընկալել լսված/կարդացած նյութի
հիմնական բովանդակությունը,
Գ2. Տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը
երկրորդականից:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ1, Գ2, Գ4, Գ5
12. Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական առանձնահատկությունները,
տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն ու խոսքի առոգանությունր, ուղղագրական
հիմնական կանոնները: Թեմա 2. Բառապաշար, բառակազմություն. վերարտադրողական և
ընկալողական բառապաշարի ընդլայնում: Թեմա 3. Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած
քերականական նյութի (անվանողական և բայական կարգերի) համակարգում հաղորդակցական
սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4. Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլիախոս երկրների մշակույթի և
լեզվակիր ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Zakoyan L. ―English for Psychologists‖ Yerevan 2014
2. Grigorian A. English for Students of Philosophy and Psychology ―Thoughts – the shadows of
our feelings‖ Yerevan 2015
3. Макарова Е. «Human psychology readings» Москва, 2015
1. ՕԼ0673

2. Օտար լեզու-3

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 0դ./56գ./64ի

3. 4 ECTS կրեդիտ

6. III կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են



ակտիվացնել

ուսանողների

արդեն

ձեռք

բերած

լեզվական

գիտելիքների

ու

հմտությունների կիրառումը մասնագիտական նպատակներով,


ընդլայնել մասնագիտական բառապաշարը,



զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու
հմտությունները:

9. Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. Խորացված մասնագիտական բառապաշար,

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

բնագիր մասնագիտական տեքստեր ազատ

1. գործնական պարապմունք

վերարտադրելու կարողություն:

դասախոսի ղեկավարությամբ
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/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

2. անհատական և խմբային

Բ1. Լիակատար կերպով հասկանալ և ամբողջապես
ըմբռնել լսված կամ կարդացած նյութի հիմնական

աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղոր

բովանդակությունը,
Բ2. կտիրապետի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք
կառուցելու հմտություններին:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. հաղորդակցվել անգլերենով մասնագիտական
տարբեր բնույթի թեմաների շուրջ, կտիրապետի
գործարար նամակագրության
(համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն /CV/,
դիմում) hմտություններին:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ1, Գ2, Գ4, Գ5
12. Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
14. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 – Մակբայների համեմատության աստիճանը, Ածականների համեմատության աստիճանը:
Թեմա 2 - Անգլերեն լեզվի ժամանակաձևերի ուսումնասիրություն, Ներկա և անցյալ վաղակատար
ժամանակաձևեր: Թեմա 3 - Միացյալ թագավորություն, աշխարհագրական բառապաշար, լրացուցիչ
տեղեկություններ Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորության մասին: Թեմա 4 - Հոդերի
կիրառությունը հատուկ անունների հետ, գոյականական ածանցներ
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Hovakimyan L. Linguistic Mosaic. Yerevan: YSU Press, 2007.
2. Swan M. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2005.
1.

2. Օտար լեզու-2

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 0դ./56գ./64ի

6. II կիսամյակ

3. 4 ECTS կրեդիտ
7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են



նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների ներմուծում, ընդհանուր
ծանոթացում
ուսանողների

մասնագիտական

բառապաշարին`

զուգահեռաբար

խորացնելով

լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները

լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական
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Ա1. Ընդլայնված վերարտադրողական և

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

ընկալողական բառապաշար, հանրամշակութային

1. գործնական պարապմունք

գիտելիքներ, նախորդ փուլում յուրացրած

դասախոսի ղեկավարությամբ

քերականական նյութի համակարգում
հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա:

2. անհատական և խմբային
աշխատանք

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

3. անհատական և խմբային հաղոր

Բ1. Կյուրացնի մասնագիտական բառապաշար
Բ2. Ձեռք կբերի մասնագիտական տեքստեր
թարգմանելու կարողություններ:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. Կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական
անգլերեն տեքստեր, ընկալել լսված/կարդացած նյութի
հիմնական բովանդակությունը,
Գ2. Տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը
երկրորդականից:

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Գ1, Գ2, Գ4, Գ5
12. Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական առանձնահատկությունները,
տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն ու խոսքի առոգանությունր, ուղղագրական
հիմնական կանոնները:
Թեմա 2. Բառապաշար, բառակազմություն. վերարտադրողական և ընկալողական բառապաշարի
ընդլայնում:
Թեմա 3. Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած քերականական նյութի (անվանողական և
բայական կարգերի) համակարգում հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա:
Թեմա 4. Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլիախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր
ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Zakoyan L. ―English for Psychologists‖ Yerevan 2014
2. Grigorian A. English for Students of Philosophy and Psychology ―Thoughts – the shadows of
our feelings‖ Yerevan 2015
3. Макарова Е. «Human psychology readings» Москва, 2015
1.

2. Մշակութաբանություն
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3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 10դ./14ս./36 ի

6. III կիսամյակ

7. Առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են



Կայուն

գիտելիքներ

ձևավորել

մշակութաբանության

առարկայի

և

մշակույթ

հասկացության վերաբերյալ,


Արմատավորել

համակարգված

պատկերացում

մշակույթի

բաղադրիչների,

մշակութային գործընթացների և մեխանիզմների մասին:


Հատուկ ուշադրություն կդարձվի հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր
բնութագրերի և ներկա մշակությաին գործընթացների վրա:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1.

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

մշակույթ»

սահմանումների,

հասկացության
մշակույթի

ամենատարածված
առաջացման

և

զարգացման տեսությունների մասին,
Ա2.մշակույթի

կառուցվածքի,

1. Դասախոսություն
2. գործնական պարապմունք

բաղադրիչների,

մշակույթի ծագման և զարգացման
օրինաչափությունների մասին,

հիմնական

3. անհատական և խմբային
աշխատանք
4. անհատական և խմբային

Ա3. համաշխարհային և հայ մշակույթների
պատմական զարգացումների օրինաչափությունների

հաղոր

վերաբերյալ
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. ներկայացնել մշակույթի ընդհանրական
բնութագիրը, նրա առանձին բաղադրիչներն ու
դրսևորումները,
Բ2. ճանաչել և զանազանել իրարից
համաշախարհային մշակութային գործընթացի
պատմական և լոկալ դրսևորումները,
Բ3. հասկանալ մերօրյա մշակութային երևույթները և
գործընթացները
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. ընկալել սեփական մասնագիտական
գործունեությունը որպես ընդհանրական մշակութային
գործընթացի բաղկացուցիչ,
Գ2. կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները
կոնկրետ մասնագիտական ոլորտում:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա5, Ա7,Բ2, Գ2, Գ4
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12. Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մշակութաբանության առարկան, խնդիրները, ուսումնասիրության շրջանակները: Թեմա 2.
Մշակույթի բնորոշումը: Թեմա 3. Մշակույթի գործառույթները: Թեմա 4. Մշակույթի լեզուն և
կառուցվածքը: Ազգային և համամարդկային մշակույթ: Թեմա 5. Զանգվածային և էլիտար մշակույթ:
Թեմա 6. Հոգևոր գործունեության մշակութային ձևերը: Թեմա 7. Բնություն և մշակույթ: Թեմա 8.
Հասարակություն և մշակույթ: Թեմա 9. Քաղաքակրթություն և մշակույթ: Արդի տեսությունները:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Ափինյան Ա. Մշակութաբանություն, Մշակույթի տեսություն, Ե., 2008:
ԳուրևիչՊ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
ՄելքումյանԳ. Մշակութաբանություն, Ե., 2001:
Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004.
Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.

1.

2. Սոցիոլոգիա

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 10դ./14ս/36 ի

3. 2 ECTS կրեդիտ

6. III կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են
Փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների
վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական
աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

գնահատման մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

կայացման

նախադրյալները,

համակարգում
սոցիոլոգիայի

գիտությունների

սոցիոլոգիայի

տեղն

աշխարհայացքային

առանձնահատկությունները,

ու

և

դերը,

էթիկական

ուսումնասիրության

առարկան,
Ա2.

նկարագրելու

հիմնական

սոցիոլոգիական

մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության

մեջ

տեղի

ունեցող

սոցիալական
գործընթացներ
սոցիալական հիմնախնդիրներ,

ու

մի

շարք

հրատապ

Ա3.. նկարագրելու սոցիալական գործողության և
հասարակության

սոցիալական

կառուցվածքի
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1. Դասախոսություն
2. գործնական պարապմունք
3. անհատական և խմբային
աշխատանք
4. անհատական և խմբային
հաղոր

փոխկապվածությունը:
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. Նախագծել սոցիալական որևէ երևույթի
ուսումնասիրմանն ուղղված սոցիոլոգիական
հետազոտության ծրագիր:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. Սոցիոլոգիական հետազոտության մշակման
հիմնական ձևերին, մեթոդներին, գործիքներին,
վերլուծության եղանակներին:

4.

Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Բ1, Բ2, Բ5, Գ2, Գ4

12. Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները 2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն
ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ 3. Սոցիոլոգիան գիտությունների
համակարգում 4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա 5. Սոցիոլոգիական
գիտելիքի կառուցվածքը 6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է
հետազոտողը 7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր 8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի
ուսումնասիրության

առարկա

9.

Հասարակության

սոցիալական

կառուցվածքը.

սոցիալական

ինստիտուտներ 10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ 11. Հասարակություն և անձ.
սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում 12. Շեղվող վարք և սոցիալական
վերահսկողություն

13.

Սոցիալական

անհավասարություն.

շերտավորում

և

մոբիլություն

14.

Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա 15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ
և շարժումներ
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
Гидденс Э. ―Социология‖// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
Миллс Ч. Р. ―Социологическое воображение‖// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с
предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
Штомпка П. ―Социология. Анализ современного общества‖ М.: Логос, 2005, 664 с.
1.

2. Կրթության սոցիոլոգիա

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 10դ./ 14ս/36 ի

6. III կիսամյակ

3. 2 ECTS կրեդիտ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են
Փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի և հետազոտական մեթոդների
վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և սոցիոլոգիական
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աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. Կրթության ինստիտուտի դերը հասարակության
գործառնության սահմաններում` այլ ինստիտուտների

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

հետ փոխկախվածության տեսանկյունից:
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1.

Կազմակերպել

արդյունավետության

կրթական

1.

Դասախոսություն

2.

գործնական պարապմունք

3.

անհատական և խմբային

գործընթացի

գնահատմանն

ուղղված

սոցիոլոգիական հետազոտություն:

աշխատանք
4.

անհատական և խմբային
հաղորդում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1.Կրթության սոցիոլոգիական հետազոտման
հիմնական մեթոդներին, գործիքների մշակման
ձևերին, վերլուծության հիմնական եղանակներին:

11.

Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Ա5, Բ5, Գ4

12. Գնահատման ձևերը.

Ստուգարքն անց է կացվում բանավոր հարցման ձևով:

1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1.Կրթության սոցիոլոգիայի էությունը.
Թեմա 2. Գրագիտություն, դպրոցական կրթության առաջացումը.
Թեմա 3. Կրթության հիմնական ձեւերը
Թեմա 4. Կրթության ինստիտուտի սոցիալական ֆունկցիաները
Թեմա 5. Դպրոցական կրթության համակարգերի համեմատությունը արդյունաբերապես զարգացած
երկրներում.
Թեմա 6. Բարձրագույն կրթություն. Միջազգային փորձի համեմատական վերլուծություն
Թեմա 7. Կրթություն եւ անհավասարություն
Թեմա 8. Կրթության ինստիտուտի սոցիոլոգիական հետազոտություն
Թեմա 9. Կրթության եւ տնտեսության կապը
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
Гидденс Э. ―Социология‖// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
Миллс Ч. Р. ―Социологическое воображение‖// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с
предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Издательский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
Штомпка П. ―Социология. Анализ современного общества‖ М.: Логос, 2005, 664 с.
1.

2. Իրավագիտություն

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 10դ./ 14ս/36 ի

3. 2 ECTS կրեդիտ
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6. I V կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են



ուսանողին հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների սահմանադրական
օրենսդրական կարգավորման հիմունքները,



մշակելս տացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ



ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթֈ

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/
Ա1. բացատրել իրավաբանական

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական
գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

պատասխանատվությունը և դրա տեսակները,

1. Դասախոսություն

Ա2. Հասկանալ կոռուպցիայի դեմ պայքարի

2. Գործնական պարապմունք

իրավական հիմնահարցերը,

3. Բանավոր քննարկումններ

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1 համեմատել և տարբերակել պետաիրավական

4. Ինքնուրույն աշխատանք

հիմնական հասկացությունները,

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ

Բ2 մեկնաբանել պետություն և իրավունք

մեթոդներով

հասկացությունները, թվարկել դրանց ձևերը,

1. Հանձնարարված գրականության

Բ3 քննարկել և ընդհանրացնել իրավունքի

ընթերցում

աղբյուրները, դրանց աստիճանակարգությունը

2. Մասնակցություն քննարկումների,

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

խմբային աշխատանքների

Գ1. ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական
կարգավորման աղբյուրները,

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

Բ2. Օգտվելիրավական տեղեկատվության

4. Զեկույցների պատրաստում

տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

օրենսգրքեր, օրենքներ),

մասնագիտական կարողություններ

1. Գործնական հարցումների
ցուցադրում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական
կարողությունները գնահտվում են հետևյալ
մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական
վերլուծություն
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2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1, Ա2, Ա4, Բ2, Գ1, Գ4
12. Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ ստուգում

Ստուգարք՝ տրված հարցաշարովֈ

2-րդ ընթացիկ սռուգում
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Պետության Եվ Իրավունքի Առաջացումը,
Թեմա 2. Պետության Էությունը, Գործառույթները Եվ Ձեվերը,
Թեմա 3. Իրավունքը Սոցիալական Նորմերի Համակարգում
Թեմա 4. Սոցիալական Նորմերի Հասկացությունը Եվ Տեսակները
Թեմա 5. Իրավունքը Եվ Իրավագիտակցությունը
Թեմա 6. Օրինականությունը Եվ Իրավակարգը
Թեմա 7. Իրավունքի Համակարգը Թեմա
Թեմա 8. Իրավական Պետություն
Թեմա 9. Սահմանադրական Իրավունք
Թեմա 10. Սահմանադրական Կարգ Հասկացությունը
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

ՀՀ Սահմանադրություն:

2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ.,
Վաղարշյան Ա. և այլք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2008:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ.,
5. Վաղարշյան Ա. և այլք, Եր., Տիգրան Մեծ, 2010:
1.

2. Քաղաքագիտություն

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 10դ./ 14ս/36 ի

3. 2 ECTS կրեդիտ

6. I V կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են



ծանոթացնել քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական
ակունքների, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության
առարկայական տիրույթի հետ,



ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական
հմտություններ:
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9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. քաղաքագիտության
տեսական
և
կիրառական նշանակություն
ունեցող

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն

հիմնահարցերի մասին,

2. Գործնական պարապմունք

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

3. Բանավոր քննարկումններ

Բ1 կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ

4. Ինքնուրույն աշխատանք

կատարելու բավարար ունակություններ,

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

Բ2. կկարողանա
կողմնորոշվել գործնական
քաղաքականության առանձնահատկությունների

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով

մեկնաբանման հարցերում,

1. Հանձնարարված գրականության

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

ընթերցում

Գ1. պատկերացում կկազմի քաղաքագիտության

2. Մասնակցություն քննարկումների,

առարկայական տիրույթի ու մեթոդաբանության

խմբային աշխատանքների

մասին:

3. Շնորհանդեսների ներկայացում
4. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
մասնագիտական կարողություններ

1. Գործնական հարցումների
ցուցադրում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
1.Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական
կարողությունները գնահտվում են հետևյալ
մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական
վերլուծություն
2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա7, Բ2, Գ1, Գ2, Գ4
12. Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ ստուգում

Ստուգարք՝ տրված հարցաշարովֈ

2-րդ ընթացիկ սռուգում
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14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Քաղաքագիտության առարկան, խնդիրները:
Թեմա 2. Քաղաքականության սուբյեկտի էությունը և ձևերը:
Թեմա 3. Հասարակության իրավաքաղաքական համակարգը, նրա տիպերը:
Թեմա 4. Պետություն, նրա տիպերը և ձևերը:
Թեմա 5. Քաղաքական իշխանություն:
Թեմա 6.Հասարակական-քաղաքական կազմակերպություններ:
Թեմա 7. Անցումային հասարակության քաղաքական համակարգ:
Թեմա 8. Քաղաքական գործընթացներ և կոնֆլիկտներ:
Թեմա 9. Քաղաքական մշակույթ, ձևերը և ֆունկցիաները:
Թեմա 10. Մարդու դերը քաղաքականության մեջ:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

Քաղաքագիտություն, ուսումնական ձեռնարկ, գլխ. խմբագիր` Հ. Մանուչարյան, ԵՊՀ
հրատարակչություն, Երևան 2006. - 588 էջ
1.

2. Տնտեսագիտություն

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 10դ./ 14ս/36 ի

3. 2 ECTS կրեդիտ

6. I V կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են
ծանոթացնել տնտեսագիտության ընդհանուր հիմունքներին:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. Հիմնական տնտեսագիտական

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

հասկացությունների վերաբերյալ,
Ա2. արտադրողների և սպառողների վարքագծերի

1. Դասախոսություն

վերաբերյալ,

3. Բանավոր քննարկումններ

Ա3. տնտեսական մեխանիզմի գործունեության

4. Ինքնուրույն աշխատանք

2. Գործնական պարապմունք

առանձնահատկությունների վերաբերյալ:

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ

Բ1. Հասկանալու իր մասնագիտության

մեթոդներով

շրջանակներում առաջացող տնտեսագիտական
տարատեսակ խնդիրները և միջոցներ ձեռնարկել ու
դրանց լուծման ուղղությամբ:
Բ2. Վերլուծել երկրում իրականացվող տնտեսական
քաղաքականությունը և կանխատեսել դրա

1. Հանձնարարված գրականության
ընթերցում
2. Մասնակցություն քննարկումների,
խմբային աշխատանքների

հավանական ազդեցությունը իր մասնագիտական

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

գործունեության ոլորտի վրա:

4. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

/Գ ընդհանրական կարողություններ/
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Գ1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց

մասնագիտական կարողություններ

լուծման եղանակներ: քաղաքագիտության

1. Գործնական հարցումների
ցուցադրում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական
կարողությունները գնահտվում են հետևյալ
մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական
վերլուծություն
2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա7, Բ2, Գ1, Գ2, Գ4
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ ստուգում

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ տրված հարցաշարովֈ

2-րդ ընթացիկ սռուգում
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսագիտության ծագումն ու զարգացումը: Ուսումնասիրման առարկան և մեթոդները:
Թեմա 2. Ապրանքային արտադրություն: Ապրանք և փող:
Թեմա 3. Շուկայական տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 4. Տնտեսական համակարգեր: Տիպերը և մոդելները:
Թեմա 5. Ֆիրման շուկայական հարաբերությունների համակարգում:
Թեմա 6. Ձեռնարկատիրական կապիտալի ձևավորումը:
Թեմա 7. Ծախքերի տեսությունը: Արտադրություն և ծախքեր:
Թեմա 8. Շահույթ և շահութաբերություն: Ձեռնարկատիրական եկամուտ և աշխատավարձ:
Թեմա 9. Ագրո-արդյունաբերական համալիր: Ռենտայի տեսություն:
Թեմա 10. Կուտակում, սպառում և խնայողություն:
Թեմա 11. Տնտեսական աճ: Տնտեսական զարգացման փուլայնությունը:
Թեմա 12. Ինֆլյացիա և գործազրկություն:
Թեմա 13. Դրամավարկային համակարգի էությունը: Բանկեր:
Թեմա 14. Ֆինանսական համակարգ և ֆինանսական քաղաքականություն:
Թեմա 15. Պետության սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը:
Թեմա 16. Համաշխարհային տնտեսությունը և զարգացման օրինաչափությունները: Միջազգային
արժույթային և ֆինանսական համակարգեր:
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15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. ԱղաջանյանՀ.Ի.,Միկրոէկոնոմիկա, Եր., 2010
2. К.Р.Макконнелл, С.Л.Брю, Флин, Экономикс, М. 2011,.
3. Курс экономической теории /под ред. Сидоровича, М.. 2009.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ և ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1.

2. Մաթ. Մեթոդները հոգեբանության մեջ

4. 5 ժամ/շաբ.

5. 24դ./24ս./42ի

6. I կիսամյակ

7. ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակներն են



ապահովել փորձարարական և հետազոտական արդյունքների հաշվարկման և
մշակման մատչելիություն, •



ձևավորել գիտելիքներ մաթեմատիկական վիճակագրության պարզագույն
հասկացությունների, քանակական և որակական ցուցանիշների վերլուծության և
մեկնաբանման մասին:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

գնահատման մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. ցուցաբերել մաթեմատիկական վիճակագրության

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

անհաժեշտ տեսական գիտելիքները,

դասախոսություն,

Ա2. ինքնուրույն կկողմնորոշվել ուսումնական

քննարկումներ հետազոտական խնդիրների

առաջադրանքների և մաթեմատիկական մեթոդների

դրվածքի և լուծումների հետ կապված

համապատասխանության մեջ
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն

Բ1. կատարել հոգեբանական հետազոտական

վերլուծություն, խորքային զրույցի

տվյալների մշակում, ընդհանրացումներ և

անցկացում և վերլուծություն), Գնահատման

վերլուծություններ

չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

համապատասխանությունը առաջադրված

Գ1. կիրառել մաթեմատիկական մեթոդների

նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և

հաշվարկման համակարգչային ծրագրեր:

ինքնավերլուծության առկայություն

աշխատանքի գնահատում (դեպքի

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2, Բ1 Բ6, Գ3,
12. Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ ստուգում

Ստուգարք՝ տրված հարցաշարովֈ

2-րդ ընթացիկ սռուգում
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14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Հատկանիշներ և փոփոխականներֈ 2. Չափման սանդղակներֈ 3. Հիմնական վիճակագրական
ցուցանիշներֈ 4. Կոռելյացիոն և ռեգրեսիոն վերլուծություններֈ 5. Ռանգային կոռելյացիաֈ 6.
Որակական տվյալների վերլուծություններ 7. Վիճակագրական վարկածֈ 8. Վարկածի ստուգման
վիճակագրական չափանիշներֈ 9. Փորձարարական ընտրանքների համեմատությունֈ 10. Դիսպերսիոն
վերլուծություններֈ

11.

Ընտրանքների

համեմատության

ոչ

պարամետրական

մեթոդներֈ12.

Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների ծրագրային ապահովումֈ

15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Գալստյան Ա.Ս. Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները հոգեբանական
հետազոտություններում. ուսումնական ձեռնարկ, հեղ. հրատ., Երևան, 2015 2. Պետրոսյան
Ա.Ն.,

2.

Միրզոյան Բ.Ա. Մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդների կիրառումը սպորտայինմանկավարժական հետազոտություններում: Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ, Երևան 1975

3.

Ермолаев О. Ю., Математическая статистика для психологов, Москва, 2004.

4.

Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и
интерпретация данных. Уч. пособие. 3-е изд., стереотип.-СПб.: Речь, 2008

1.

2. Համակարգչից օգտվելու հմտություններ

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 0դ./28գ./32

6. I կիսամյակ

3. 2 ECTS կրեդիտ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական,
ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման մասին,



ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ մասնագիտության մեջ
գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ կատարելու համար:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

10. Դասավանդման,ուսումնառության և
գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1. համակարգչի կառուցվածքից և նրա աշխատանքի

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

հիմնական սկզբունքներից,

հետևյալ մեթոդներով

Ա2. օպերացիոն

դասախոսություն,

համակարգից,

բազմախնդրայնությունից, տեքստային
գրաֆիկական

և

քննարկումներ հետազոտական

խմբագիրների աշխատանքների

խնդիրների դրվածքի և լուծումների հետ

սկզբունքների տարբերությունից:

կապված

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն

Բ1. ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը

աշխատանքի գնահատում (դեպքի

(կուրսային, ավարտական աշխատանքներ,
հաշվարկների
կատարում, զեկուցումների

վերլուծություն, խորքային զրույցի
անցկացում և վերլուծություն),
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համար սլայդների պատրաստում և այլն)ֈ

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

աշխատանքի համապատասխանությունը

Գ1. ստեղծագործաբար կիրառել ունեցած գիտելիքները

առաջադրված նկարագրիչներին,

առկա խնդիրները լուծելիս:

ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության
առկայություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Բ1 Բ6, Գ1, Գ2, Գ6
12. Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ ստուգում

Ստուգարք

2-րդ ընթացիկ սռուգում

14. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տեղեկություններ

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ժամանակակից անհատական

համակարգիչների մասին:
Թեմա 2. Օպերացիոն համակարգեր և միջավայրեր:
Թեմա 3. Տեքստային խմբագիր MS WORD ծրագիր:
Թեմա 4. PowerPoint համակարգ:
Թեմա 5. MS EXCEL էլեկտրոնային աղյուսակներ:

14.

Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Katherine Murray, First Look Microsoft Office 2007, Microsoft Press, 2006
2. Ю. Стоцкий, А. Васильев, И.Телина, Microsoft Office 2010, Питер, 2010
3. Ю. Стоцкий, Office 2007, Питер, 2007
Առաջադրանքներ՝ էլեկտրոնային կրիչով:
1.

2. Քաղպաշտպանության և արտակարգ

3. 2 ECTS կրեդիտ

իրավիճակների հիմնահարցեր
4. 5 ժամ/շաբ.

5. 10դ./14գ./36ի

6.

7. ստուգարք

V կիսամյակ

8. Դասընթացի նպատակներն են



սովորողների մոտ ձևավորել արտակարգ իրավիճակների մասին պատկերացում,
արտակարգ իրավիճակներում գործելու հմտություններ,



փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ և
տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ
ախտահարումների դեպքում առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ
կարողություններ:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

62

ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու ուղիները,

հետևյալ մեթոդներով

Ա2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և

դասախոսություն,

պատերազմի ժամանակ պետության կողմից

քննարկումներ հետազոտական

իրականացվող միջոցառումների մասին՝ ուղղված
բնակչության պաշտպանությանը,

խնդիրների դրվածքի և լուծումների հետ
կապված

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն

Բ1. Կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ

աշխատանքի գնահատում (դեպքի

ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ 4դրսևորելու

վերլուծություն, խորքային զրույցի

ուղղությամբ,

անցկացում և վերլուծություն),

Բ2. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և
պատերազմի ժամանակ պետության կողմից

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված

իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

առաջադրված նկարագրիչներին,

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության

Գ1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները

առկայություն

աշխատանքի համապատասխանությունը

գործնականում,
Գ2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ

5. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները
Գ3
12 Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ ստուգում

Ստուգարք

2-րդ ընթացիկ սռուգում

14.

Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ բնակչության պաշտպանության կառավարման պետական
միասնական համակարգը:
Թեմա 2. ԱԻ, նրանց դասակարգումը, բնութագրերը, կանխարգելման և բնակչության պաշտպանության
ուղղիները:
Թեմա 3. ԱԻ, նրանց դասակարգումը, բնութագրերը, կանխարգելման և բնակչության պաշտպանության
ուղղիները:
Թեմա 4. Հարձակման ժամանակակից զանգվածային և սովորական միջոցները:
Թեմա 5. Քիմիական վարագման օջախները և քիմական իրադրությունների գնահատման մեթոդները:
Թեմա 6. Քիմիական վարագման օջախները և քիմական իրադրությունների գնահատման մեթոները:
Թեմա 7. Ճառագայթային վարակման օջախները և ճառագ. իրադրության գնահատ.մեթոդները:
Թեմա 8. Ճառագայթային վարակման օջախները և ճառագ. իրադրության գնահատ.մեթոդները:
Թեմա 9. ԱԻ-ում և պատերազմների ժամանակ բնակչ. պաշտպանության հիմնական եղանակները,
ձևերը և միջոց. կազմակերպումը:
Թեմա 10. ԱԻ-ում և պատերազմների ժամանակ բնակչ. պաշտպանության հիմնական եղանակները,
ձևերը և միջոց. կազմակերպումը:
Թեմա 11. Պատերազմների ժամանակ բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը:
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Թեմա 12. Արտ. իրավիճակների ռիսկի գնահատումը:
Թեմա 13. ԱԻ և ՔՊպլանների կազման հարցերը:
Թեմա 14. ԱԻ-ում օպերատիվ միջոց.-ի կազմ.-ումը:
Թեմա 15. Հանրակրթական դպրոց.-ի համակարգի խնդիրները` բնակչ. և ք.պ. բնագավառում:
Թեմա 16. ԱԻ-ում և պատ. ժամանակ ուսումնական հաստատություն. գործունեության կայուն.
բարձրացման ուղղիները և եղանակները:
Թեմա 17. Բնակչ.-ն ՔՊ հարցերով ուսուց. կազմ.-ումը:
Թեմա 18. ԱԻ-ում և ռազմ. դրության ժամ. բնակչութ. բարոյա-հոգ. պատրաստման հարցերը:
Թեմա 19. ԱԻ-ում և ռազմ. դրույթյան ժաման. դպրոց. օբյեկտ. Փ.Ա.Վ.Վ. աշխատ. կազմակերպ.-ը:
Թեմա 20. ԱԻ-ում և ռազմ. դրույթյան ժաման. դպրոց. օբյեկտ. Փ.Ա.Վ.Վ. աշխատ. կազմակերպ.-ը:
Այցելություն փրկարարական ջոկատ:
Թեմա 21. Հանրակ. դպրոց.-ում 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ դա - սարանների աշակերտների հետ ԱԻ և ՔՊ
հիմնահարցերով պարապ. անց մեթոդիկան: Գործնական պարապմունք սոսմիկ կայանում:
Թեմա 22. Գործնական պարապմունք սոսմիկ կայանում:

15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա.,
Հարությունյան Վ.Ս., Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ.
«Քաղպաշտպանության և արտակարգ իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս.
հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ
իրավիճակներում», ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների
ուսուցումը» (ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր.,
Երևանի համալս. հրատ., 2011, 36 էջ: 5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ
իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության հիմնահարցեր», ուսումնական
ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017
1.

2. Էկոլոգիա և բնապահպանության հարցեր

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 10դ./14ս./36ի

6. I կիսամյակ

3. 2 ECTS կրեդիտ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են



ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես
գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության
հիմունքների, համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին,



ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում
էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության համահունչ
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զարգացման մասին:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

գնահատման մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում

Ա1. ճանաչել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման

մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

պատմության, սոցիալական էկոլոգիայի հիմունքներին և

հետևյալ մեթոդներով

առանձնահատկություններին,

դասախոսություն,

Ա2. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և

քննարկումներ հետազոտական

նոոսֆերայի ուսմունքներին,

խնդիրների դրվածքի և լուծումների հետ

Ա3. հասկանալու և լուսաբանելու աշխարհում և

կապված

Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն

հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,

աշխատանքի գնահատում (դեպքի

Ա4. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն

վերլուծություն, խորքային զրույցի

էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր
սկզբունքներին և օրինաչափություններին

անցկացում և վերլուծություն),
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

աշխատանքի համապատասխանությունը

Բ1. մասնագիտական առանձնահատկություններից

առաջադրված նկարագրիչներին,

ելնելով կիրառելու բնապահպանական և էկոլոգիական

ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության

գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման

առկայություն

տարբեր ծրագրերում,
Բ2. վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի
մասին և անել համապատասխան եզրակացություններ.
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
Գ2.. կատարել տրամաբանական և վերլուծական
աշխատանքներ
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Բ2, Բ6, Գ6
12. Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ ստուգում

Ստուգարք

2-րդ ընթացիկ սռուգում

14 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԹԵՄԱ 1. Էկոլոգիան որպես գիտություն:
ԹԵՄԱ 2. Բնակության միջավայր:
ԹԵՄԱ 3. Էկոլոգիական գործոններ:
ԹԵՄԱ 4. Տեղախմբային էկոլոգիա:
ԹԵՄԱ 5. Կենսահամակարգֈ
ԹԵՄԱ 6. Էկոհամակարգեր:
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ԹԵՄԱ 7. Կենսոլորտը որպես կենդանի համակարգերի կազմավորման բարձր մակարդակ:
ԹԵՄԱ 8.Էկոլոգիական համերկրային հիմնախնդիրներ, բնօգտգործում, բնապահպանություն:
ԹԵՄԱ 9. Բնապահպանության հիմնահարցերը և խնդիրները:
ԹԵՄԱ 10. Հողոլորտ (լիթոսֆերա):
ԹԵՄԱ 11. Ջրոլորտ (հիդրոլորտ):
ԹԵՄԱ 12. Մթնոլորտ (աթմոսֆերա):
ԹԵՄԱ 13. Բուսական աշխարհ (ֆլորա):
ԹԵՄԱ 14. Կենդանական աշխարհ (ֆաունա):
ԹԵՄԱ 15. Բնական պաշարների օգտագործման, պահպանության և հարստացման խնդիրները:
ԹԵՄԱ 16. Մարդու բնապահպանություն

15 Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.

2.

Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական
ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:

3.

Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:

4.

Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311
էջ:

5.

Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան,
«Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:

1.

2. Բժշկագիտության հիմունքներ և

3. 2 ECTS կրեդիտ

առողջության պահպանում
4. 5 ժամ/շաբ.

5. 10դ./14գ./36

6. V կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են



ուսանողների մոտ ձևավորել աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես
գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի գործունեության
հիմունքների, համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին,



ձևավորել հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում
էկոլոգիայի հիմնախնդիրների, բնության հետ հասարակության համահունչ
զարգացման մասին:

9. Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. ճանաչել էկոլոգիայի` որպես գիտության

գիտելիք և իմացություն հետևյալ
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ձևավորման պատմության, սոցիալական էկոլոգիայի

մեթոդներով

հիմունքներին և առանձնահատկություններին,

դասախոսություն,

Ա2. ծանոթ լինելու էկոհամակարգի, կենսացենոզի և

քննարկումներ հետազոտական խնդիրների

նոոսֆերայի ուսմունքներին,
Ա3. հասկանալու և լուսաբանելու աշխարհում և

դրվածքի և լուծումների հետ կապված
Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն

Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների

աշխատանքի գնահատում (դեպքի

հիմնական էկոլոգիական խնդիրները,

վերլուծություն, խորքային զրույցի

Ա4. իրազեկ լինելու բնական և անթրոպոգեն

անցկացում և վերլուծություն),

էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված

սկզբունքներին և օրինաչափություններին
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

աշխատանքի համապատասխանությունը
առաջադրված նկարագրիչներին,

Բ1. մասնագիտական առանձնահատկություններից

ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության

ելնելով կիրառելու բնապահպանական և էկոլոգիական

առկայություն

գիտելիքները հասարակության կայուն զարգացման
տարբեր ծրագրերում,
Բ2. վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի
մասին և անել համապատասխան եզրակացություններ.
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. Վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
Գ2.. կատարել տրամաբանական և վերլուծական
աշխատանքներ
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Բ2, Բ6, Գ4
12 .Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ ստուգում

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք

2-րդ ընթացիկ սռուգում
16.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԹԵՄԱ 1. Էկոլոգիան որպես գիտություն:
ԹԵՄԱ 2. Բնակության միջավայր:
ԹԵՄԱ 3. Էկոլոգիական գործոններ:
ԹԵՄԱ 4. Տեղախմբային էկոլոգիա:
ԹԵՄԱ 5. Կենսահամակարգ
ԹԵՄԱ 6. Էկոհամակարգեր:
ԹԵՄԱ 7. Կենսոլորտը որպես կենդանի համակարգերի կազմավորման բարձր մակարդակ:
ԹԵՄԱ 8.Էկոլոգիական համերկրային հիմնախնդիրներ, բնօգտգործում, բնապահպանություն:
ԹԵՄԱ 9 . Բնապահպանության հիմնահարցերը և խնդիրները:
ԹԵՄԱ 10.Հողոլորտ (լիթոսֆերա):
ԹԵՄԱ 11. Ջրոլորտ (հիդրոլորտ):
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ԹԵՄԱ 12. Մթնոլորտ (աթմոսֆերա):
ԹԵՄԱ 13. Բուսական աշխարհ (ֆլորա):
ԹԵՄԱ 14.Կենդանական աշխարհ (ֆաունա):
ԹԵՄԱ 15.Բնական պաշարների օգտագործման, պահպանության և հարստացման խնդիրները:
ԹԵՄԱ 16.Մարդու բնապահպանություն

16. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան:
«ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014, 136 էջ.
2. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս.,
Փիրումյան Գ.Պ., «Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական
ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224 Էջ:
3. Ռ.Հ. Եդոյան, Ժ.Հ Հովակիմյան, «Բնապահպանության դասավանդման մեթոդիկայի և
լաբորատոր-գործնական պարապմունքների ձեռնարկ», Երևան, Իրավունք, 2010թ., 222 էջ:
4. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311
էջ:
5. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Տեր Մինաս քահանա Մարտիրոսյան,
«Բնապահպանություն և Աստվածաբանություն», Վաղարշապատ, 2007, 215 էջ:
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1.

2.

4. 4 ժամ

5. 24/24/8

Հոգեֆիզիոլոգիա

6. III կիսամյակ

3. 4 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ ավարտական քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են
●

Ուսանողների մոտ ձևավորել հիմնարար պատկերացումներ հոգեկան երևույթների ուղեղային
ապահովման մասին, գլխուղեղը, որպես հոգեկանի բարձրագույն օրգան:

●

Ձևավորել պատկերացումներ հոգեֆիզիոլոգիական տարբեր դպրոցների կողմից ընդունված
տեսությունների և հայեցակարգերի մաին:

●

Ձևավորել պատեկարացումներ գլխուղեղի տեղային ախտահարումների հետևանքով
առաջացած հոգեկան խախտումների հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների մասին:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման
մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն հետևյալ մեթոդներով
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իմացություն/
Ա1 Նկարագրել հոգեֆիզիոլոգիական
հիմնական հասկացությունների
գիտականորեն հիմնված
բացատրությունները
Ա2 Ներկայացնել հոգեֆիզիոլոգիական
օրինաչափությունների ուսումնասիրման
ընդհանուր սկզբունքները

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Լաբորատոր պարապմունք
4. Ինքնուրույն աշխատանքներ
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
1. Հանձնարարված մասնագիտական
գրականության վերլուծություն և մշակում:
2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների:

Ա3 Նկարագրել հոգեկան գործընթացների
ֆիզիոլոգիական
առանձնահատկությունները և նրանց
ուղեղային ապահովումը:

3. Շնորհանդեսների ներկայացում:
4. Զեկույցների պատրաստում:
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

/Բ բուն մասնագիտական
կարողություններ/

1 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառի
գործնականում:

Բ1 Տիրապետել հիմնական
հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների
ձևավորման և զարգացման
նեյրոֆիզիոլոգիական հիմքերին:
Բ2 Տիրապետել հոգեֆիզիոլոգիայում
ընդունված հիմնական հայեցակարգերին

2 Կարողանա կատարել ինքնուրույն վերլուծություններ:
3 Կատարի հետազոտական աշխատանք , հիմնվելով
հոգեֆիզիոլոգիայի հայեցակարգերին և գլխուղեղի
աշխատանքի սկզբունքներին:
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Բ3 Ունակ լինի հստակ ներկայացնելու
հիմնական հոգեֆիզիոլոգիական
օրինաչափությունների հիմնական
դրույթները, դրանց գիտական

Հոգեֆիզիոլոգիական տեսությունների ներկայացում
Հոգեֆիզիոլոգիայում օգտագործվող մեթոդների

հիմնավորումները, հիմնախնդիրները և
լուծման հնարավոր ճանապարհները
/Գ ընդհանրական կարողություններ/

Գ1. Կատարել հիմնավորված
եզրահանգումներ հոգեկան
երևույթների , օրինաչափությունների և
նրանց ուղեղային ապահովման մասին:
Գ2. Տիրապետել հոգեֆիզիոլոգիայում
օգտագործվող հետազոտման

ներկայացում և կիրառում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
3. Լաբորատոր պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով
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մեթոդներին:
Գ3. Առարկայի ընդհանուր
կառուցվածքի և առանձին մասերի միջև
կապերի իմացություն

1. Հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների գործնական
վերլուծություն
2. Հոգեսոմատիկ փոխներգործության վերլուծություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Հոգեֆիզիոլագիա առարկան, պատմական համառոտ ակնարկ, ուսումնասիրման մեթոդները:
Թեմա 2՝ Հասկացություն ֆունկցիոնալ վիճակի մասին: Ֆունկցիոնալ վիճակը որպես ցանկացած
գործունեության և վարքի պարտադիր բաղկացուցիչ:
Թեմա 3՝ Գլխուղեղի գործառնական բլոկներ:
Թեմա 4` Զգայական գործընթացների հոգեֆիզիոլոգիա:
Թեմա 5` Շարժման հոգեֆիզիոլոգիա, շարժողական ակտի նյարդակազմաբանությունը:
Թեմա 6՝ Գիտակցության հոգեֆիզիոլոգիա:
Թեմա 7՝ Մտածողության հոգեֆիզիոլոգիա: Խոսք և մտածողություն:
Թեմա8՝ Հիշողության, ուշադրության և ուսուցման հոգեֆիզիոլոգիա:
Թեմա 9` Հույզերի հոգեֆիզիոլոգիա, հույզերի նյարդակազմաբանությունը:
Թեմա 10` Սթրեսի հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմները և նյարդակազմաբանությունը:
Թեմա 11՝ Քնի հոգեֆիզիոլոգիա
Թեմա12՝ Հոգեսոմատիկ փոխներգործություն

Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.Գրիգորյան Վ. Հ. Հոգեֆիզիոլոգիա Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, Երևան 2007
2. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. М. Наука1988
3. Данилова Н.Н. Психофизиология, Учебник для ВУЗ-ов , Аспект Пресс, Москва 2012
4. Психофизиология, Учебник для вузов ,4-е издание/ под. ред. Алексадрова Ю.И. ,СПб.; Питер2014, 464с.
Լրացուցիչ գրականություն
Лурия А.Р. Основы нейропсихологии, Нейропсихология сегодня/ под ред Е.Д. Хомской , Москва МГУ
1995
1. Հ/բ-001

2. Մասնագիտական ներածություն

4. 60 ժամ

5. 16դ/16գ/28ի

6. I կիսամյակ

3. 2 կրեդիտ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են
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
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

Ա1. Նկարագրել հոգեբանական

2. Սեմինար պարապմունք

գործունեության տարբեր ոլորտները,

3. Բանավոր քննարկումններ

1. Դասախոսություն

հոգեբանական օգնության տեսակները,

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը

մեթոդները

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Ա2. Ներկայացնել հոգեբանական
գործունեությանը ներկայացվող
բարոյագիտական պահանջների
բովանդակությունը
/Բ բուն մասնագիտական
կարողություններ/

1. Նյութի բանավոր և գրավոր շարադրում
2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում
4. Զեկույցների պատրաստում

Բ1 Հոգեբանի մասնագիտական

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական

գործունեության բովանդակության

կարողություններ

վերաբերյալ տեղեկությունների
վերլուծություն , ընդհանրացում
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/Գ ընդհանրական կարողություններ/

1. Բանավոր հարցումների իրականացում

Գ1. Զարգացնել բազմակողմանի
աշխարհընկալում

2. Գործնական առաջադրանքների կատարում

Գ2. Զարգացնել մարդասիրական
արժեհամակարգ, արդյունավետ

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

հաղորդակցման կարողություններ

Բանավոր և գրավոր հաշվետվություն
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվումեն հետևյալ մեթոդներով
2. Շնորհանդեսների ներկայացում
3. Զեկույցների պատրաստում
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6,Ա7, Բ3,Գ2,Գ3
12. Գնահատման ձևերը.
 գործնական աշխատանք
 երկու ինքնուրույն աշխատանք
 երկու ստուգողական աշխատանք
 հաճախելիություն
13. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1. Հոգեբանի մասնագիտական գործունեությունը: Հոգեբանության տեղը ժամանակակից
մասնագիտությունների
Հոգեբանական

համակարգում:

գործունեության

Հոգեբանի

բարոյական

պարտականությունները
սկզբունքները

և

և

իրավունքները:

էթիկական

նորմերը:

Թեմա 2. Հոգեբանի մասնագիտական գործունեության տեսակները:
Հոգեախտորոշիչ

աշխատանք:

Հոգեկարգելիչ

աշխատանք:

Հոգեբանական

խորհրդատվություն:

Հոգեբանական շտկում և հոգեթերապիա:
Թեմա 3. Հոգեբանի մասնագիտական գործունեության բնագավառները:
Հոգեբանական ծառայությունը կրթության բնագավառում: Հոգեբանի աշխատանքը բժշկության
ոլորտում:

Աշխատանքի

աշխատանքը

հոգեբանություն:

իրավաբանության

մեջ:

Կազմակերպչական

Հոգեբանությունը

հոգեբանություն:

սոցիալական

Հոգեբանի

ծառայությունների

համակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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
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4. Карандашев В.Н. Психология: Введение в профессию. М.: Смысл, 2000.
5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - Ростов-на-Дону, 2000.

1. Հ/բ-002

2. Հոգեբանության ներածություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 30դ./30գ./90ի

6. I կիսամյակ

3. 5 ECTS կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակներն են



ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանության գիտական հիմունքներին, տեսություններին և
հիմնական բնագավառներին, զարգացման ժամանակակից միտումներին:

●

նպաստել հոգեբանության բնագավառում գիտելիքների ձեռքբերմանը և կիրառմանը:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

իմացություն/
իմացություն հետևյալ մեթոդներով
Ա1 Նկարագրել հոգեբանության որպես
4. Դասախոսություն
գիտության առաջացման պատմությունը,
5. Գործնական պարապմունք
զարգացման փուլերը և նրա կապը այլ
6. Բանավոր քննարկումններ
գիտաճյուղերի հետ

7. Ինքնուրույն աշխատանք

Ա2
Ներկայացնել
հոգեբանության
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
առարկան
և
խնդիրները,
ու
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
ոսումնասիրության մեթոդները
Ա3

Պատկերացնել

կառուցվածքը,

5. Հանձնարարված գրականության ընթերցում

հոգեկանի

մակարդակները

և

6. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային

նրա

գործառույթները ու վարքի ձևերը:
/Բ բուն մասնագիտական
կարողություններ/

աշխատանքների

7. Շնորհանդեսների ներկայացում
8. Զեկույցների պատրաստում

Բ1 պատկերացնել արդի հոգեբանության
հիմնադրույթները, հասկացությունները և

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական

սկզբունքները

կարողություններ

Բ2 կողմնորոշվել հոգեբանության տարբեր2. Գործնական հարցումների ցուցադրում
բնագավառներում գիտելիքների
ձեռքբերման եղանակների մեջ

3. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1 ստացած տեսական գիտելիքները
կիրառել և համադրել այլ գիտաճյուղերի
ուսումնասիրության գործընթացում

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հոգեբանական ուսումնասիրությունների
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Գ2 կազմակերպել իր ուսումնական
գործունեությունը լսարանային

ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և

պայմաններում, ինքնուրույն ուսումնական և ներկայացում
հետազոտական աշխատանքներում:
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

14 Դասախոսություն
15 Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

3. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
Պատճառականության ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1, Ա2, Ա3, Ա4, Բ2, Գ1, Գ2
12. Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է

2-րդ ընթացիկ քննություն

առավելագույնը 20 միավոր.

Եզրափակիչ քննություն

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական
պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և
թեսթային աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի
տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական
պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և
թեսթային աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի
տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ
առաջադրված հարցաշարի:

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
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14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հոգեբանության որպես ինքնուորույն գիտության ծագումն ու զարգացումը
Թեմա 2. Հոգեբանության զարգացման փուլերը
Թեմա 3. Հոգեբանության առարկան, խնդիրները
Թեմա 4. Հոգեկանը որպես օբյեկտիվ իրականության արտացոլում, հոգեկանի մատերիալիստական
և իդեալիստական ըմբռնումները
Թեմա 5. Գիտական հոգեբանության հիմնական սկզբունքները, դետերմինիզմի, արտացոլման,
զարգացման. օբյեկտիվության, պատմականության, սիստեմայնության և այլն
Թեմա 6. Հոգեբանության ճյուղերը, դասակարգման սկզբունքները
Թեմա 7. Հոգեբանության կապը այլ գիտությունների հետ. Փիլիսոփայություն, մանկավարժություն,
մաթեմատիկա, ֆիզիկա և այլն:
Թեմա 8. Ժամանակակից հոգեբանության մեթոդները. Գիտափորձ` նրա տեսակները, դիտում` նրա
տեսակները, զրույցի, հարցաթերթրիկի մեթոդները` նրանց տեսակները
Թեմա 9.Թեստի մեթոդ` նրա տեսակները, պրոյեկտիվ մեթոդներ: Հոգեբանական հետաոտության
փուլերը
Թեմա 10. Հոգեկանի ծագումն ու զարգացումը, հոգեկանի ծագման պրոբլեմը. անտրոպոփսիխիզմ,
պանփսիխիզմ, բիոփսիխիզմ, նեյրոփսիխիզմ, մոտեցումները
Թեմա 11. Հոգեկան արտացոլման փուլերը կենդանական աշխարհում: Կենդանիների և մարդու
հոգեկանի էական տրբերությունները
Թեմա 12. Վարքի ձևերը կենդանական աշխարհում. բնազդ, ձեռքբերովի, բանական: Իմպրինտինգի
դրսևորումները կենդանիների և մարդու կյանքում
Թեմա 13. Գիտակցությն առաջացման պայմանները
Թեմա 14. Հոգեկան ակտիվության մակարդակները. Գիտակցություն, ենթագիտակցություն,
անգիտակցական, նրանց առանձնահատկությունները
15․ Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Նալչաջայան Ա. Հոգեբնության հիմունքներ, Երևան, 1998
2. Аткинсон Р.Л., Аткинсон Р.С.,. Смит Э.Е,. Бем Д.Дж, Нолен-Хоэксема С.. Введение в
психологию., Санкт-Петербург, 2007.
3. Климов Е. А., Психология как профессия. М.: МГУ, 2009
4. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2006. – 583с.
5. Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2003
1. Հ/բ-003

2. Պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանություն

4. 180 ժամ

5. 30դ/24գ/15լ/111ի

6. կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ուսանողների մոտ ձևավորել ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների վերաբերյալ
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հիմնարար գիտելիքների համակարգ


Պատկերացում ձևավորել ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների զարգացման
օրինաչափությունների մասին

9. Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

10. Դասավանդման,ուսումնառության
և գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

1. Դասախոսություն

Ա1 Նկարագրել ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների

2. Գործնական պարապմունք

հոգեբանության տեսությունները

3. Բանավոր քննարկումններ

Ա3 Նկարագրել ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների

4. Լաբորատոր

զարգացման օրինաչափությունները
Ա4 Նկարագրել ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների
դասակարգումները, առանձնահատկությունները
Ա5 Տարբերակել ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների
նորման և խանգարումները

պարապմունքներ
Ուսանողի մասնագիտական
գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ3 Ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանության
հիմնախնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվության
վերլուծություն, ընդհանրացում

1. Նյութի բանավոր և գրավոր
շարադրում
2. Մասնակցություն

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

քննարկումների, խմբային

Գ1Պատրաստել զեկուցումներ , վարել բանավեճեր

աշխատանքների

ուշադրության և պերցեպտիվ պրոցեսների հոգեբանության
վիճահարույց հարցերի վերաբերյալ

3. Շնորհանդեսների

Գ2 Օգտվել դասական և արդիական մասնագիտական

4. Զեկույցների պատրաստում

աղբյուրներից

ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում
գործնական մասնագիտական
կարողություններ

1. Բանավոր հարցումների
իրականացում
2. Գործնական
առաջադրանքների
կատարում
Ուսանողի մասնագիտական
կարողությունները գնահատվում են
հետևյալ մեթոդներով

1. Բանավոր և գրավոր
հաշվետվություն
Ուսանողը ձեռք է բերում
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ընդհանրական կարողություններ
հետևյալ մեթոդներով

1. Հանձնարարված
գրականության ընթերցում
Ուսանողի ընդհանրական
կարողությունները գնահտվումեն
հետևյալ մեթոդներով

1. Շնորհանդեսների
ներկայացում
2. Զեկույցների պատրաստում
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1,Ա3,Ա4, Ա5, Բ3,Գ1,Գ2
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:

առանձնահատկությունները:Ուշադրության

Ուշադրության

տեսությունները:

հիմնական

Ուշադրության

զարգացումը

օնթոգենեզում:
Թեմա 3. Զգայություններ: Զգայությունների ընդհանուր բնութագիրը: Զգայությունների ֆիզիոլոգիական
մեխանիզմները:
Զգայությունների
տեսակները:
Զգայությունների
առանձնահատկությունները: Զգայությունների տեսությունները: Զգայությունների

հիմնական
զարգացումը

օնթոգենեզում:
Թեմա

4.

Ըմբռնում:

Ըմբռնման

սահմանումները,

ֆիզիոլոգիական

հիմքերը:

Ըմբռնման

առանձնահատկությունները, տեսակները:Սոցիալական ընկալումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչաջյան Ա.Ա., Հոգեբանության հիմունքներ, Երևան, 1997:
2. Ընդհանուր հոգեբանություն Ա.Վ. Պետրովսկու խմբագրությամբ, Երևան, 1997:
3. Маклаков А.Г. Общая психология – 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.
1.Հ/բ-004

2. Հոգեկան գործընթացների պրակտիկում-1

4. 60 ժամ

5. 0/28լ/32ի
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3. 2 կրեդիտ

6. I կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ներկայացնել հոգեկան գործընթացների փորձարարական հետազոտման մեթոդները և
մեթոդիկաները



Ձևավորել ուշադրության և պերցեպտիվ գործընթացների փորձարարական
հետազոտման կարողություններ

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

և գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/
Ա2 Ներկայացնել ուշադրության և պերցեպտիվ

Մեթոդների և մեթոդիկաների
բացատրություն

գործընթացների փորձարարական հետազոտման մեթոդները

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը

և մեթոդիկաները

և իմացությունը գնահատվում են

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

հետևյալ մեթոդներով

Բ1 Պլանավորել, կազմակերպել և իրականացնել
ուշադրության և պերցեպտիվ գործընթացների

1. Հանձնարարված
առաջադրանքների

փորձարարական հետազոտություններ, կատարել

կատարում

արդյունքների վերլուծություն, եզրակցությունների
ձևակերպում
Բ2 Կիրառել հետազոտական հմտությունները ուսումնական և
մասնագիտական գործունեության մեջ

2. Կատարված
հետազոտությունների
արձանագրության կազմում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1 Ներկայացնել կատարած հետազոտությունների
արդյունքները, կազմել կատարած աշխատանքների
արձանագրությունները
Գ2 Օգտվել տեղեկատվական մասնագիտական աղբյուրներից

մասնագիտական կարողություններ
Լաբորատոր աշխատանքների
իրականացում
Ուսանողի մասնագիտական
կարողությունները գնահատվում են
հետևյալ մեթոդներով

1. Կատարված
հետազոտությունների
արձանագրության կազմում
2. Գիտափորձի անցկացում
Ուսանողը ձեռք է բերում
ընդհանրական կարողություններ
հետևյալ մեթոդներով
Հանձնարարված գրականության
վերլուծություն
Ուսանողի ընդհանրական
կարողությունները գնահտվում են
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հետևյալ մեթոդներով

1. Հետազոտության
նպատակին
համապատասխան ճիշտ
մեթոդիկայի ընտրություն
2. Կատարված
հետազոտությունների
վերաբերյալ բանավոր և
գրավոր հաշվետվություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2, Բ1,Բ2,Գ1,Գ2
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածություն Հոգեկան գործընթացների պրակտիկումի առարկան, խնդիրները, կապը այլ
հոգեբանական գիտաճյուղերի հետ: Պրակտիկումը որպես հոգեբանի ընդհանուր մասնագիտական
պատրաստման կարևոր բաղադրիչ:
Թեմա 2. Զգայությունների հետազոտումը հոգեֆիզիկական մեթոդներով: Տեսողական զգայության
բացարձակ շեմի որոշումը: Ծանրության զգայության տարբերակման շեմի հետազոտումը: Լսողական
զգայության բացարձակ եմերի որոշումը: Կինեսթետիկական զգայության հետազոտումը:
Թեմա 3. Ըմբռնումների հետազոտման մեթոդիկաները: Ժամանակի ըմբռնման
հետազոտություն:Ըմբռնման ծավալի հետազոտություն: Դիտողականության հետազոտություն:
Առաջատար սենսորային համակարգի որոշման մեթոդիկա: Ըմբռնումների անհատական
առանձնահատկությունների հետազոտման մեթոդիկա:
Թեմա 4. Ուշադրության հետազոտման մեթոդիկաներ: Ուշադրության կենտրոնացվածության և
կայունության դինամիկայի հետազոտություն: Ուշադրության տատանումների հետազոտում:
Ուշադրության բաշխվածության հետազոտություն: Ուշադրության ծավալի հետազոտություն:
Կամածին ուշադրության առանձնահատկությունների հետազոտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայրապետյան Դ. Իմացական գործընթացների պրակտիկում,Ե.2009
2. Մազմանյան Մ.Հոգեբանության լաբորատոր աշխատանքներ (Պերցեպտիվ գործընթացներ), Վ.,
2017
3. Միրզոյան Վ. Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն և մեթոդներ,Վ., 2015
4. Ոսկանյան Կ. Վ. Հոգեբանության լաբորատոր աշխատանքներ, Ե. 2001:
5. «Практикум по общей, экспериментальноой и прикладной психологии : Учеб. пособие // Под
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общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. СПб. : Питер, 2000.
1. Հ/բ-006

2. Մարդաբանություն և

3. 4 ECTS կրեդիտ

համեմատական հոգեբանություն
4. 4 ժամ/շաբ.
6.

5. 20դ/28գ/72ի

I V կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են



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



ծանոթացնել կենսասոցիալական տեսանկյունից մարդու և կենդանիների էվոլյուցիայի
վարքային առանձնահատկությունների դրսևորումների տարբերություններին:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

գնահատման մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1 Համեմատական հոգեբանության և

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

էթոլոգիայի վերաբերյալ,

1. Դասախոսություն

Ա2. Հոգեկանի զարգացման և գործունեության

2. Գործնական պարապմունք

օրինաչափությունների վերաբերյալ` սկսած

3. Բանավոր քննարկումններ

ստորակարգ կենդանիներից մինչև մարդ:
Ա3. Սահմանել և մեկնաբանել մարդու
կենդանիների

վարքի

և

դրսևորումները

էվոլյուցիոն հոգեբանության տեսանկյունից,
Ա4.

քննարկել

ուսումնասիրման

կենդանիների
տարբեր

սահմանափակումները

վարքի

4. Ինքնուրույն աշխատանք
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության

տեսությունների

և

ընթերցում

կիրառական

2. Մասնակցություն քննարկումների,

նշանակությունը:

խմբային աշխատանքների

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. համակարգել և ընդհանրացնել

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

կենդանիների հոգեկանի գործունեության

4. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

վերաբերյալ հետազոտությունների
արդյունքները,
Բ2.

տարանջատել

կենդանիների

մասնագիտական կարողություններ

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում

վարքի
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ուսումնասիրման հիմնական բնութագրիչները

2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

պերցեպտիվ հոգեկանի զարգացման տարբեր
փուլերում

առանձնահատկությունների ուսուցում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

Բ3. ձևակերպել մարդու
հոգեկան գործունեության

և կենդանիների
ուսումնասիրման

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հոգեբանական ուսումնասիրությունների

մեթոդաբանությունը:

ներկայացում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում

Գ1. պատրաստել բանավոր զեկուցում և ակնարկ
(էսսե ), գիտական քննարկումներ:

և ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1, Ա3, Ա4ՙ,Բ2, Բ3,Գ1, Գ2, Գ3
12. Գնահատման

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

ձևերը.

1-ին ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր.

1-ին ընթացիկ
ստուգում

Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ
հարցերին, Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն,

2-րդ ընթացիկ

պատասխանների ամբողջականություն

ստուգում

2-րդ ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր.

Գնահատման մեթոդները՝ ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (ռեֆերատ,
ակնարկ՝ էսսե),

Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի թեմատիկ
համապատասխանությունը և ինքնուրույն վերլուծությունը
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մարդաբանության պատմական ակնարկ:
Թեմա 2. Ինտելեկտի ձևավորումը:
Թեմա 3. Հոգեկանի էվոլյուցիան և անթրոպոգենեզը:
Թեմա 5. Նյութական մշակույթը և կենսաբանական օրինաչափությունները:
Թեմա 6. Էթնիկական մարդաբանություն:
Թեմա 7. Համեմատական հոգեբանության կենսաբանական հիմունքները
Թեմա 8. Հմտությունների ձևավորումը կենդանիների մոտ:
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Թեմա 9. Կենդանիների զգայության և ըմբռնման ուսումնասիրման մեթոդները
Թեմա 10. Կենդանիների վարքը և հաղորդակցումը
Թեմա 11. Ուսուցանումը և ընտելացումը կենդանիների մոտ:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
Антропология, Хрестоматия, М., 2002

1.
2.

Зорина

З.И.,

Полетаева

И.И., Зоопсихология.

Экспериментальноемышлениеживотных \\ Учебноепособиепо ВНД и зоопсихологии. М, 2001
3.

Хрисанорова Е.Н., Перевозчиков И.И., Антропология, М. 1999

4.

Хомутов А.А. Антропология, М.2002

5.

Филиппова Г.Г. Зоопсихология и сравнительная психология, Москва, 2004

1. Հ/բ-005

2. Հոգեկան գործընթացների պրակտիկում-2

4. 60 ժամ

5. 0/28լ/32ի

6. I I կիսամյակ

3. 2 կրեդիտ

7. Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ներկայացնել կոգնիտիվ գործընթացների փորձարարական հետազոտման մեթոդները և
մեթոդիկաները



Ձևավորել կոգնիտիվ գործընթացների փորձարարական հետազոտման
կարողություններ

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Մեթոդների և մեթոդիկաների բացատրություն

Ա2 Ներկայացնել կոգնիտիվ գործընթացների

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

փորձարարական հետազոտման մեթոդները և
մեթոդիկաները

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հանձնարարված առաջադրանքների

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

կատարում

Բ1 Պլանավորել, կազմակերպել և

2. Կատարված հետազոտությունների

իրականացնել կոգնիտիվ գործընթացների
փորձարարական հետազոտություններ,
կատարել արդյունքների վերլուծություն,
եզրակցությունների ձևակերպում
Բ2 Կիրառել հետազոտական հմտությունները
ուսումնական և մասնագիտական
գործունեության մեջ

արձանագրության կազմում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
մասնագիտական կարողություններ
Լաբորատոր աշխատանքների իրականացում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Կատարված հետազոտությունների

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

արձանագրության կազմում

Գ1 Ներկայացնել կատարած
հետազոտությունների արդյունքները, կազմել
կատարած աշխատանքների

2. Գիտափորձի անցկացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
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արձանագրությունները

կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

Գ2 Օգտվել տեղեկատվական մասնագիտական

Հանձնարարված գրականության վերլուծություն

աղբյուրներից

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հետազոտության նպատակին
համապատասխան ճիշտ մեթոդիկայի
ընտրություն
2. Կատարված հետազոտությունների
վերաբերյալ բանավոր և գրավոր
հաշվետվություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2, Բ1,Բ2,Գ1,Գ2
12. Գնահատման ձևերը.
 գործնական աշխատանք
 երկու ինքնուրույն աշխատանք
 երկու ստուգողական աշխատանք
 հաճախելիություն
13. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1. Հիշողության հետազոտման մեթոդիկաներ Հիշողության սահմանումը, տեսակները,
պրոցեսները, դերը մարդու կենսագործունեության մեջ: Պիկտոգրամայի մեթոդը հիշողության
ուսումնասիրման մեջ:Կարճատև հիշողության ծավալի հետազոտություն: Անմիջական և
միջնորդավորված հիշողության հետազոտություն: Հիշողության գերակշռող տեսակի
Թեմա2. Մտածողության և խոսքի հետազոտման մեթոդիկաներ: Մտածողության ակտիվության
հետազոտություն: Մտածողության վերլուծականության հետազոտություն: Խմբային մտածողության
հետազոտություն: Գրավոր խոսքի հոգեբանական վերլուծություն: Ազատ զուգորդությունների մեթոդ:
Թեմա3. Երևակայության հետազոտման մեթոդիկաներ: Պատկերացումների հստակության նահատում:
Ստեղծագործական երևակայության հետազոտում: Երևակայության անհատական
առանձնահատկությունների հետազոտում:
14 Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ոսկանյան Կ. Վ. Հոգեբանության լաբորատոր աշխատանքներ, Ե. 2001:
2. Հայրապետյան Դ.. Իմացական գործընթացների պրակտիկում,Ե.2009
3. «Практикум по общей, экспериментальноой и прикладной психологии : Учеб. пособие //
Под общей ред. А. А. Крылова, С. А. Маничева. СПб. : Питер, 2000.
4. Психологические

исследования.

Практикум

по

общей

психологии

для

студентов

педагогических вузов // Т.И. Пашукова , А.И. Допира, Г.В. Дьяконов. Учеб. пособие . М,
83

1996.
5. Немов Р.С. Психология. Кн.3. М., Владос. 1999г.
1. Հ/բ-007
4. 4 ժամ

2. Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանություն

3. 6 կրեդիտ

5.36դ /36գ/108ի

6. 3 –րդ կիսամյակ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ կոգնիտիվ գործընթացնեի վերաբերյալ
տեսական մոտեցումների, տեսակների, առանձնահատկությունների վերաբերյալ

9. Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա/.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք

Ա1 Նկարագրել կոգնիտիվ գործընթացների
վերաբերյալ առկա դասական և ժամանակակից

և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն

տեսությունները

2. Գործնական պարապմունք

Ա2 Վերարտադրել գիտական ոոլրտում առկա

3. Բանավոր քննարկումններ

ժամանակակից փորձարարական տվյալները

4. Ինքնուրույն աշխատանք

Ա3 Ներկայացնել կոգնիտիվ գործընթացների
առանձնահատկությունները
Ա4 Մեկնաբանել կոգնիտիվ գործընթացների

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության

տեսակները, պրոցեսները,գործառույթները

ընթերցում

/Բ/ բուն մասնագիտական կարողություններ/

2. Մասնակցություն քննարկումների,

Բ1 Ուսումնասիրել հիշողության,

խմբային աշխատանքների

մտածողության, երևակայության
առանձնահատկությունները

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

Բ2 Կարողանալ աշխատել գիտական

4. Զեկույցների պատրաստում

տեղեկատվության հետ, վերլուծել էական

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

կողմերը, համառոտ և համակարգ

մասնագիտական կարողություններ

ներկայացնել արդյունքները
Բ3 Համադրել և համեմատել կոգնիտիվ
գործընթացների գործառույթները այլ հոգեկան
գործընթացների հետ
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1Վերլուծել Կոգնիտիվ գործընթացների
վերաբերյալ առկա տեսական մոտեցումները
Գ2 Գնահատել առկա կիրառական խնդիրները
Գ3 Կիրառել ստացված գիտելիքները հարակից

1 Գործնական հանձնարարություններ
2 Տեասկան նյութի վերլուծություն
3 Փուձարարական տվյալների
ուսումնասիրություն
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

գիտաճյուղերի ուսումնասիրման

1. Հոգեբնական ուսումնասիրությունների

գործընթացում

ներկայացում
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2. Էսսե, զեկույցներ
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվումեն հետևյալ մեթոդներով

1. նյութի գործնական վերլուծություն
2. Ռեֆերատների ներկայացում
3. Թիմային և անհատական շնորհանդեսներ
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ4
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կոգնիտիվ գործընթացների հոգեբանության ուսումնասիրման ոլորտը, կապը այլ
գիտությունների հետ:
Թեմա 2. Ընդհանուր հասկացություն հիշողության մասին:
Թեմա 3. Հիշողության հիմնական մոտեցումներն ու տեսությունները:
Թեմա 4. Հիշողության դասակարգումը, տեսակները, ձեւերը: Հիշողության տարիքային
առանձնահատկությունները, զարգացումը: Մնեմոտեխնիկաներ
Թեմա 5. Մտածողության հասկացությունը:
Թեմա 6. Մտածողության տեսակները:
Թենա 7. Մտածողության տեսությունները:
Թեմա 8. Մտածողություն եւ գիտելիք: Դրդապատճառները եւ հույզերը մտածողական
գործունեությունում
Թեմա 9. Մտածողության անհատական առանձնահատկությունները:
Թեմա 10. Զարգացման սկզբունքը մտածողության հոգեբանությունում: Ինտելեկտի հիմնախնդիրը:
Թեմա 11. Լեզու եւ խոսք: Խոսքի տեսությունները:
Թեմա 12. Երեւակայությունը որպես ճանաչողական գործընթաց:
Թեմա 13. Երեւակայության տեսությունները:
Թեմա 14. Երեւակայության զարգացումը եւ նրա գնահատումը:
Թեմա 15. Երեւակայության դերը ստեղծագործական աշխատանքում
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Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Дубровина, И. В. Психология, – М. : Академия, 2002. – 123 с.
2. Маклаков А.Г. Общая психология. Մ.,2008
3. Немов Р.С. Психология. Кн.3. М., Владос. 1999г.
4. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб,: Питер,2009
5. Современная психология /Под ред. В.Н.Дружинина. М., 1999
1.

2. ԿՆՀ-ի մորֆոլոգիա, ԲՆԳ-ի

3. 5 կրեդիտ

ֆիզիոլոգիա
4. 4 ժամ

5. 30/15/8

6. II կիսամյակ

7. Եզրափակիչ ավարտական քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական պատկերացումներ ԿՆՀ-ի
կառուցվածքագործառական և ԲՆԳ-ի ֆիզիոլոգիական հիմնական
առանձնահատկությունների մասին:



Ուսանողների խորացնել մասնագիտական գիտելիքներ կենտրոնական նյարդային
համակարգի, մարդու գիտակցված կամային վարքն ապահովող
հիմնականգործառույթային ուղեղային համակարգերի, ԿՆՀ-ի գործառույթային վիճակի
ցուցանիշների վերաբերյալ:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/
Ա1Ներկայացնել մարդու նյարդային
համակարգի կառուցվածքագործառական
առանձնահատկություննրը:
Ա2 Ներկայացնել ամբողջական
օրգանիզմի կարգավորման
նյարդահումորալ մեխանիզմները :
Ա3 Մեկնաբանել ԲՆԳ-ի գործունեության
հիմնական սկզբունքները:
/Բ բուն մասնագիտական

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն հետևյալ մեթոդներով
5.
6.
7.
8.

Դասախոսություն
Գործնական պարապմունք
Լաբորատոր աշխատանքներ
Բանավոր քննարկումններ

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
5. Հանձնարարված մասնագիտական գրականության
վերլուծություն և մշակում
6. Լաբորատոր աշխատանքների կատարում
7. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
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կարողություններ/
Բ1 Ներկայացնել ԿՆՀ-ի կառուցվածքը
հաշվի առնելով ստորակարգությունը

8. Շնորհանդեսների ներկայացում
9. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

/ֆունկցիոնալ հիերարխիա/
1. Հիմնավորված եզրահանգումներ կատարելու
Բ2 Ներկայացնել գլխուղեղի բարձրագույն

ունակություն

ֆունկցիաները:
2 Մեկնաբանել ֆիզիոլոգիական երևույթների
Բ3 Կիրառել համապատասխան մեթոդներ

պատճառահետևանքային կապերը

նյարդային համակարգի
ուսումնասիրելու նպատակով

3.Մեկնաբանել գլխուղեղի բարձրագույն ֆունկցիաների
աշխատանքի օրինաչափությունները:
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Գ1. Տիրապետել ԿՆՀ-ի և ԲՆԳ-ի

Բանավոր հարցումներ

առանձնահատկություններն

ուսումնասիրման մեթոդներին և
սկզբունքներին: ԿՆՀ-ի գործառույթային
վիճակի ցուցանիշներին

Գործնական և լաբորատոր աշխատանքներ կատարելու
ունակություն/ փորձարարական աշխատանքների
կատարման մեթոդներ/

ուսումնասիրմանը, որոնց հիման վրա
կատարել սեփական

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական

ուսումնասիրություններ:
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
1.Դասախոսություն
2.Գործնական պարապմունքներ
3. Լաբորատոր պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները գնահտվում
են հետևյալ մեթոդներով
1.Ձեռք բերված տեսական գիտելիքներն օգտագործել
գործնականում
2.Ինքնուրույն վերլուծություններ կատարելու
ունակություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
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12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Առակայի նպատակը և խնդիրները, կապը այլ գիտությունների հետ: Հետազոտման
մեթոդները:
Թեմա 2` Նեյրոնը, որպես նյարդային համակարգի տարրական կառուցվածքագործառական միավոր
Թեմա 3՝ Նյարդային համակարգի աշխատանքի հիմնական սկզբունքները ; ԿՆՀ-ի կառուցվածքային և
գործառական առանձնահատկությունները:
Թեմա 4՝ Նյարդաթելերի և նյարդերի ֆիզիոլոգիա:
Թեմա 5` Ողնուղեղ, կառւցվածքագործառական բնութագիրը:
Թեմա 6` Երկարավուն ուղեղ, վարոլյան կամուրջ, միջին ուղեղ:
Թեմա 7՝ Ուղեղիկ:
Թեմա 8` Միջանկյալ ուղեղ:
Թեմա 9` Մեծ կիսագնդեր, հիմային հանգույցներ, կեղևի բջջակերտվածք:
Թեմա10՝ ԲՆԳ-ի ֆիզիոլոգիա, վարքի ֆիզիոլոգիական հիմունքները, ամբողջական վարքային
գործունեության գծապատկերը:
Թեմա11՝ Պայմանական ռեֆլեքսներ, հատկանիշները, բաղադրամասերը, դասակարգումը,
առաջացման մեխանիզմները: Պայմանական ռեֆլեքսների արգելակումը, տեսակները: Մարդու
պայմանական ռեֆլեքսների առաձնահատկությունները:
Թեմա 12՝ Երկրորդ ազդանշանային համակարգ: Մարդու ԲՆԳ-ի առանձնահատկությունները
տիպերը :
14 Հիմնական գրականության
1.Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ : Դասագիրք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների
համար /Դ. Խուդավերդյանի, Վ. Ֆանարջյաին խմբագրությամբ/, Երևան 1998
2.Մինասյան Ս.Մ., Ադամյան Ծ.Ի.,. Սարգսյան ՙ Ն.Վ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա՚ , Երևան 2007
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3.Козлов В. И. Анатомия нервной системы , Учебное пособие , Москва 2008
4.Դասախոսական տեքստեր, էլեկտրոնային տարբերակով
Լրացուցիչ
Մինասյան Ս.Մ., Հակոբյան Ն.Ս., Գրիգորյան Ս.Ս. և ուրշներ ՙ Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա՚ ,
լաբորատոր աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երևան 2003
1. Հ/բ-008

2. Հոգեբանության պատմություն

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 30դ/24գ/96ի

6. I V կիսամյակ

3. 5 ECTS կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակներն են



ներկայացնել հոգեկանի՝ որպես հոգեբանության ուսումնասիրության առարկայի
զարգացումը պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում,



ծանոթացնել այն կարևորագույն հարցերին, որոնք առնչվում են հոգեբանության
գիտության ձևավորմանը, զարգացման ընթացքին, կառուցվածքին, ինչպես նաև
ժամանակակից

հայեցակարգերին,

միջառարկայական

և

միջբնագավառային

նշանակությանը, հայ հոգեբանական մտքի զարգացմանը:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1.

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

Իմանալ

հոգեբանության

նախահիմքերը,

գիտության

հոգեբանության

գիտական

համակարգի
ձևավորումը,
խնդիրները և մեթոդները

կառուցվածքը,

Ա2

վերարտադրել

Ներկայացնել

հոգեբանական

2. Գործնական պարապմունք
3. Բանավոր քննարկումններ

և

տեսությունները,

դպրոցները,

ուղղությունները, հայեցակարգերը և տեսական
հայացքները
Ա3:
Նկարագրել

1. Դասախոսություն

հոգեբանական

մտքի

4. Ինքնուրույն աշխատանք
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության

զարգացման փուլերը, հոգեկանի ծագման և
զարգացման

հիմնախնդիրը,

ուսումնասիրության
փորձարարական

ուղին

էմպիրիկ
և

ընթերցում

հոգեկանի

2. Մասնակցություն քննարկումների,

կողմը,

խմբային աշխատանքների

հետազոտական

բնույթը

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

4. Զեկույցների պատրաստում

Բ1. ուսումնասիրել հոգեկանի կառուցվածքը,
հոգեկան

երևույթները,

գործընթացները

և

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
մասնագիտական կարողություններ
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հատկությունները

իրենց

պատմական

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում

զարգացման ընթացքում,
Բ2.

կատարել

հոգեբանության
տեսությունների

2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

ուսումնասիրություններ
գիտության
շուրջ
և
մոտեցումների,

փորձարարական

առանձնահատկությունների ուսուցում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

ուսումնասիրության

1. Հոգեբանական ուսումնասիրությունների

վերաբերյալ:
Բ3.

կատարել

հոգեկանի

պատկերացումների

մասին

ներկայացում

գիտական

2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում

համեմատական

վերլուծություն
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1 Հոգեբանության հիմնական ուղղությունների

և ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

տեսական և գործնական մոտեցումներին

1. Դասախոսություն

Գ2. մշակել հոգեբանության մասնագիտական

2. Գործնական պարապմունքներ

գրականություն, բանավոր զեկուցում

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները

պատրաստել և գիտական բանավեճ վարել

գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1, Ա2,Ա3,Բ2, Գ1,Գ2, Գ3
12. Գնահատման

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

ձևերը.

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր.

1-ին ընթացիկ
քննություն

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին
գրավոր կերպով և թեսթային աշխատանք:

2-րդ ընթացիկ

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,

քննություն

ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:

Եզրափակիչ

2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր.

քննություն

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին
գրավոր կերպով և թեսթային աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն,
վերլուծական պատասխաններ:
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14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հոգեբանության պատմության առարկան, խնդիրները, մեթոդները, առաջացումը և
զարգացումը
Թեմա 2. Հոգեբանական մտքի զարգացումը անտիկ շրջանում
Թեմա 3. Հոգեբանական մտքի զարգացումը Հին Արևելքում
Թեմա 4. Հոգեբանական մտքի զարգացումը միջնադարում
Թեմա 5. Հոգեբանական մտքի զարգացումը 17-19-րդ դարերում
Թեմա 6. Հոգեբանության հիմնական դպրոցները 19-րդ դարի վերջին
Թեմա 7. Ֆրեյդիզմ և նեոֆրեյդիզմ: Ֆրեյդիզմի առաջացման պատճառները
Թեմա 8. Բիհեյվորիզմ և նեոբիհեյվորիզմ
Թեմա 9. Գեշտալտ-հոգեբանություն
Թեմա 10. Գենետիկական հոգեբանություն
Թեմա 11. Էքզիստենցիալ-հումանիստական հոգեբանություն
Թեմա 12. Սոցիոմետրիակական ուղղություն
Թեմա 13. Խորհրդային հոգեբանական դպրոցը
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Հոգեբանություն (Դեմքեր, փաստեր): Խմբ. Հ. Ավանեսյան, Եր.: 2010
2. Հայ հոգեբանների միջազգային ներուժը, ԵՊՀ, Ե.: 2015, 75էջ
3. Лучинин А. С. История Психологии, изд. Экзамен, М.: 2005, 288с
4. Ярошевский М.Г. История психологии.— 3-е изд.— М., 1985
5. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии: В 2 т. Ростов н/Д., 1996,
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1. Հ/Բ 009

2.Անձի հոգեբանություն

2/2 ժամ

6. 20դ/28գ/72ի

4 կրեդիտ

6. 3-րդ կիսամյակ

7. ստուգարք

1. Դասընթացի նպատակներն են.


Զինել անձի հոգեկանի մեխանիզմների և օրինաչափությունների, կառուցվածքի,
անհատական հոգեբանական առանձնհատկությունների մասին գիտելիքներով



Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսակն, կիրառական և մեթոդական
գիտելիքները անձի տեսությունների վերաբերյալ



Ուսանողներին գաղափր տալ անձի զարգացման շարժիչ ուժերի, նախադրյալների,
գործոնների մասին

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներնեն

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. դրսևորել անձի կառուցվածքի, զարգացնամ
գործոնների վերաբերյալ տեսությունների հստակ

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով
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1. Դասախոսություն

իմացություն,

2. Գործնական պարապմունք

Ա2.համապատասխան համատեքստում ընկալել և

3. Բանավոր քննարկումններ

մեկնաբանել

անձի

զարգացման

վերբերյալ

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

տեղեկատվությունը
Ա3.ցուցաբերել առարկայի ընդհանուր կառուցվածքի

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ

և առանձին մասերի միջև կապերի իմացություն,

մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության

Ա4. կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ մեթոդները
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

ընթերցում, մշակում
2. Մասնակցություն քննարկումների,

Բ1. մարդկային անձի կառուցվածքի վերաբերյալ

խմբային աշխատանքների

գոյություն ունեցող տեսությունների խորը
իմացություն:

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

Բ2. Անձի զարգացման օրինաչափությունների,

4. Զեկույցների պատրաստում

մեխանիզմների, շարժիչ ուժերի հստակ

5. Գրավոր ստուգարքի անցկացում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
մասնագիտական կարողություններ

մեկնաբանում:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/

1. Գործնական հարցումների

Վերլուծել առկան, խնդիրները, տեսական
հոգեբանական գիտելիքները համակարգել, հաշվի
առնել իրավիճակայնությունը ևառաջարկել դրանց
լուծման հնարավոր եղանակները, մեթոդները:

ցուցադրում
2. Անձի տեսությունների հիմնական
դրույթների մեկնաբանում
3. Անձի հոգեբանական կառուցվածքի
վերլուծում
Ուսանողի մասնագիտական
կարողությունները գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով

1. Անձի, անհատական գծերի
վերաբերյալ մեթոդնեերի կիրառում և
ներկայացում
2. Անձի տեսությունների նորագույն
ճյուղերի իմացություն
Ուսանողը ձեռք է բերումն ըդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
1.Դասախոսություն
2.Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի
ընդհանրականկարողությունները
գնահտվում ենհետևյալ մեթոդներով

1. Յուրաքանչյուր տեսության
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դրույթների խորը վերլուծություն
2. Տեսությունների հիմնադիր
հոգեբանների առաջ քաշած
մեթոդների գործնական
կիրառություն
11. Դասըթացըձևավորում է կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
12. Գնահատմանձևերը.
Ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալհիմնական բաժիններից.
Թեմաներ
1. Անձի հոգեբանության առարկան, խնդիրները, մեթոդները: Անձ, անհատ, անհատականություն
եզրույթները:
2. Անձի տեսությունները: Բիոգենետիկական և սոցիոգենետիկական տեսություններ:
3. Հոգեվերլուծություն (Զ. Ֆրոյդ, Կ.Յունգ, Ա.Ադլեր, Կ.Հորնի, Է.Ֆրոմ, Է.Էրիկսոն): Բիհեյվիորիզմ
(Նեոբիհեյվիորիզմ): Մարդասիրական տեսություններ (Կ.Ռոջերս, Ա. Մասլոու):
4. Անձի բարոյական զարգացման փուլերը(Լ.Կոլբերգ):
5. Անձի Ես-կոնցեպցիա: Ինքնագնահատական: Նպատակներ և հավակնությունների մակարդակ:
6. Ժառանգականություն և սոցիալականացում:
7. Գործունեությունը անձի զարգացման գործոն:
8. Պահանջմունքներ, դրդապատճառներ, մոտիվացիա:
9. Անձի զարգացման փուլերը:
14. Հիմնական գրականությա նցանկ.
1. Նալչաջյան Ա. Ա. Անձ, խմբային սոցիալականացում և հոգեբանական ադապտացիա, Երևան,
1975
2. Նալչաջյան Ա. Ա. Մկրտչյան Մ. Հ. Դրդապատճառ, կոնֆլիկտ, ֆրուստրացիա, Երևան, 1978
3. Ананьев Б.Г. О проблеме савременного человекознания 2001
4. Хьелл Л. Зиглер Д. Теории личности 2007
5. Райгородский Д.Я. Психология личности 2004
1. Հ/բ-010

2. Դիֆերենցիալ հոգեբանություն

4. 6 ժամ/շաբ.

5. 24դ/28գ/28լ/100ի

6. I V կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակներն են



ծանոթացնել

ուսանողներին

դիֆերենցիալ

հոգեբանության

ժամանակակից

հիմնախնդիրներին,


փոխանցել գիտելիքներ անձի խառնվածքի, բնավորության և ընդունակությունների
անհատական տարբերությունների ձևավորման և զարգացման օրինաչափությունների
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վերաբերյալֈ
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

գնահատման մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1. Դիֆերենցիալ հոգեբանության ձևավորման և

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

ժամանակակից մեթոդաբանական ուղղությունների

1. Դասախոսություն

մասին

2. Գործնական պարապմունք

Ա2. Անհատական առանձնահատկությունների

3. Բանավոր քննարկումններ

դասակարգման չափանիշներ
Ա3.

Անհատականության

կառուցվածքի

մասին՝

հիմնված տարբեր տեսությունների վրա
Ա4.

Անհատական

տարբերությունների

մասին՝

հիմնված անձնային գծերի և տիպերի տարբերակման
վրա
Ա5.

Խառնվածքի,

բնավորության

և

ընդունկությունների զարգացման մեխանիզմները և
օրինաչափությունները
գնահատել

անձնային

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության
ընթերցում
2. Մասնակցություն քննարկումների,
խմբային աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1.

4. Ինքնուրույն աշխատանք

գծերի

4. Զեկույցների պատրաստում

արտահայտվածությունը

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

Բ2. տարբերակել խառնվածքի և բնավորության գծերը

մասնագիտական կարողություններ

և տիպերը
Բ3.

վերլուծել

առանձին

փոխհարաբերակցությունը

բաղադրիչների
անհատականության

կառուցվածքում
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1 անհատական տարբերություններին

ուղղված

1 Գործնական հարցումների ցուցադրում
2 Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում

հետազոտական ծրագրերին

Ուսանողի մասնագիտական
կարողությունները գնահատվում են հետևյալ

Գ2. մշակել հոգեբանության մասնագիտական

մեթոդներով

գրականություն, բանավոր զեկուցում պատրաստել և

1. Հոգեբանական

գիտական բանավեճ վարել

ուսումնասիրությունների ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի
կիրառում և ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
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Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1,Ա2, Ա3, Ա4,Ա6, Բ1,Բ2,Բ3, Գ1,Գ2,Գ3,
12 Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է

2-րդ ընթացիկ քննություն

առավելագույնը 20 միավոր.

Եզրափակիչ քննություն

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական
պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային
աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական
պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային
աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը
20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ
առաջադրված հարցաշարի:

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դիֆերենցիալ հոգեբանության զարգացումը, մեթոդները և ուսումնասիրման ուղղությունները:
Թեմա 2. : Անհատականության կառուցվածքը. բաղադրիչները և մակարդակները:
Թեմա 3. Խառնվածքի ուսումնասիրման ուղղությունները. հումորալ, կոնսիտուցիոնալ, գործոնային,
նեյրոֆիզիոլոգիական:
Թեմա 4. Խառնվածքի տեսություններ (Տեպլով, Մեռլին, Ռուսալով, Ստրելյաու): Լոնգիտյուդ և
հոգեգենետիկ ուսումնասիրություններ
Թեմա 5. Բնավորություն և անձ:
Թեմա 6. Բնավորության ակցենտուացիաները (Լեոնհարդ, Լիչկո):
Թեմա 7. Բնավորության կառուցվածքը, գծերը:
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Թեմա 8. : Ընդունակությունները որպես անձնային առանձնահատկություններ:
Թեմա 9. Ընդունակությունների դասակարգումը:
Թեմա 10. Ընդունակությունների վաղ զարգացում և օժտվածություն:
Թեմա 11. Ընդունակությունների զարգացման մակարդակները. օժտվածություն, տաղանդ, հանճար:
Թեմա 12. Ընդունակություններ և գործունեության անհատական ոճ:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. СПб.: Питер, 2004.
2. Купер К. Индивидуальные различия Год издания: 2000
3. Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и
американских традиций. Издательство: Москва. "Смысл" Год: 1999
4. Нартова-Бочавер С.К. Дифференциальная психология: Учебное пособие для студентов. –
М.: МГППУ, 2007.
5. Психология индивидуальных различий. Хрестоматия. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я.
Романова, М.: ЧеРо, МПСИ, 2006.
1. Հ/բ 011

2. Փորձարարական հոգեբանություն

4. 6 ժամ

5. 24դ/28գ/28լ/100ի

6. IV կիսամյակ

3. 6 կրեդիտ

7.2 Քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել հետազոտության քանակական և
որակական պլանների, չափողական սանդղակների մասին, սովորեցնել կատարել հետազոտություն և
արդյունքների մշակում
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

10. Դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդները

/Ա մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1

գիտելիք և իմացություն հետևյալ

իմանա

հոգեբանության

հոգեբանական

փորձարարական

առարկայի

հիմնական

մեթոդներով

հասկացությունները, մեթոդաբանության սկզբունքները,

1.

Դասախոսություն

չափողական սանդղակները,

2.

Գործնական պարապմունք

3.

Լաբորատոր աշխատանքներ

Ա2

իմանա

գիտափորձի

պլանավորման

ու

իրականացման գործընթացը
Ա3 իմանա գիտական հետազոտության կառուզվածքը

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով

Բ1 կարողանա իրականացնել հետազոտություն,
Բ2
կարողանա կատարել արդյունքների մշակում և
մեկնաբանություն,
Բ3

կարողանա

ներկայացնել

արդյունքները

սխեմաների, դիագրամների, գրաֆիկների տեսքով,

1.

Խնդիրների լուծում

2.

Անհատական առաջադրանքներ

3.

Գրավոր ստուգումներ

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
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/Գ ընդհանրական կարողություններ/

մասնագիտական կարողություններ

Գ1 քննադատական վերլուծության և

1. Գործնական պարապմունքներ

ինքնաքննադատման ունակություն

2. Լաբորատոր աշխատանքներ

Գ2 գիտելիքները գործնականում կիրառելու
կարողություն

Ուսանողի մասնագիտական

Գ3 տարրական համակարգչային գիտելիքներ

հետևյալ մեթոդներով

Գ4 նախագծեր մշակելու և դրանք կառավարելու

1. Թեստային առաջադրանքներ

ունակություն

2. Զեկույզ

կարողությունները գնահատվում են

3. Բանավոր հարցումներ
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Գործնական պարապմունքներ
2. Թիմային աշխատանք
3. Անհատական աշխատանք
Ուսանողի ընդհանրական
կարողությունները գնահտվում են հետևյալ
մեթոդներով

1. Խնդիրների կազմում և լուծում
2. Նյութի ներկայացում գրաֆիկական
տեսքով
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2, Ա7, Բ1, Բ2, Բ5, Բ6, Գ1, Գ2, Գ5
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Փորձարարական հոգեբանության ծագումն ու զարգացումը, առարկան, խնդիրները
Թեմա 2. Փորձարարական հոգեբանական դպրոցներ
Թեմա 3. Չափողական սանդղակներ և վիճակագրության պարամետրիկ և ոչ պարամետրիկ մեթոդներ
Թեմա 4. Գիտափորձի մեթոդի էությունը, դերն ու նշանակությունը հոգեբանության մեջ
Թեմա 5. Գիտափորձի արտաքին և ներքին վալիդականություն
Թեմա 6.

Գիրափորձի պլանավորումը հոգեբանության մեջ: Գիրափորձի պլանավորման հատուկ

մեթոդները
Թեմա 7. Սուբյեկտիվ փոփոխականների վերահսկում
Թեմա 8. Գիտափորձի վերահսկման պրոբլեմը: Սուբյեկտիվ փոփոխականների վերահսկումը
Թեմա 9. Հոգեբանական հետազոտության տեսակները, խնդիրներն ու առանձնահատկությունները
Թեմա 10. Հետազոտության քանակական և որակական պլանները
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Թեմա 11. Գիտական հետազոտության փուլերը
Թեմա 12. Գիտության մեջ կիրառվող հնարքները: Գիտական մտավախության տեսակները
Թեմա 13. Գիտափորձի արդյունքների առաջնային և երկրորդական վիճակագրական մշակման
մեթոդներ: Գիտափորձի արդյունքների ներկայացման ձևերը
Թեմա 14. Հետազոտողի և հետազոտվողի անձն ու գործունեությունը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Արզումանյան Ս. Հոգեբանություն: - Եր., Զանկակ-97, 2003, 176 էջ:
2. Ավանեսյան Հ.Մ. Փորձարարական հոգեբանություն: Ուսումնական ձեռնարկ: -Եր. : Էդիթ Պրինտ,
2010թ. – 288 էջ:
3. Корнилова Т.В. , Экспериментальная психология: Теория и методы: Учебник для вузов.М.,2003.
4. Мартин Д., Психологические эксперименты. Секреты механизмов психики.-СПб., 2002.
5. Психологическая диагностика. / Под ред. М.К. Акимовой, К.М.Гуревича. – СПб.: Питер, 2003. – 652с.
1. Հ/բ 012

2. Հուզակամային ոլորտի

3. 6 կրեդիտ

հոգեբանություն
4. 5 ժամ

5. 24դ/24գ/36լ/96ի

6. III

7.2 Քննություն

կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է բացահայտել հույզերի և զգացմունքների, կամքի էությունը,
հոգեբանական հիմքերը և դրանց դերը մարդու կյանքում:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա մասնագիտական գիտելիք և

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

իմացություն/

1. Դասախոսություն

Ա1

2. Գործնական պարապմունք

իմանա հույզերի և զգացմունքերի,

կամքի
հոգեբանական բնութագիրը,
հույզերի և կամքի տեսությունները,

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը

Ա2

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

իմանա

հույզերի

ապրման

ձևերը,

3. Անհատական և խմբային աշխատանք

հուզական խանգարումները

1. Ռեֆերատ

Ա3 իմանա կամային գործողությունների
տեսակները,
պաթոլոգիաները

որակները,

2. Բանավոր հարցում

կամքի

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1 կարողանա ճանաճել և կառավարել

3. Թեստավորում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

1. Գործնական պարապմունքներ

հույզերը
Բ2

կարողանա

որակները,

զարգացնել

2. Լաբորատոր աշխատանքներ

կամային

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
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Բ3 կարողանա ձեռքբերած գիտելիքները

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

դրսևորել խնդրահարույց իրավիճակներում

1. Գրավոր քննություններ

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

2. Շնորհանդեսների ներկայացում

Գ1 տիրապետել ինքնակառավարման և
ինքնավերահսկման մեխանիզմներն,
Գ2 կարողանա հաղորդակցվել

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

տարբեր

1. Գործնական պարապմունքներ

մշակույթերի ներկայացուցիչների հետ

2. Թիմային և անհատական աշխատանք
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Գրավոր ստուգում
2. Շնորհանդեսների ներկայացում
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4, Ա5, Բ3, Գ3,
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Հույզերի և զգացմունքների էությունը, Ֆիզիոլոգիական հիմքերը
Թեմա 2. Հույզերի հոգեբանական տեսությունները
Թեմա 3. Հույզերի դասակարգումը
Թեմա 4. Հույզերի ապրման ձևերը
Թեմա 6. Հուզական խանգարումները
Թեմա 7. Հույզերի և զգացմունքների դերն ու նշանակությունը մարդու կյանքում, դրանց
զարգացումը
Թեմա 8. Հույզերի դրսևորման ազգային և սեռային տարբերությունները
Թեմա 9. Կամքի էությունը, ֆունկցիաները, ֆիզիոլոգիական հիմքերը
Թեմա 10. Կամքի տեսությունները
Թեմա 11. Կամքի տեսակները
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Թեմա 12. Անձի կամային որակները
Թեմա 13. Կամքի զարգացումը
Թեմա 14. Կամքի պաթոլոգիաները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Куприянчик Л.Л. Психология любви. –Д.: Стакер, 1998.- 416с.
2. Маклаков А.Г. Общая психоогия. Учебник для вузов.-СПб.: Питер, 2004.-583с.
3. Ильин Е. П., Психология воли. 2-е изд. — СПб., Питер, 2009. — 368 с
1.Հ/բ-055

2.Ընտանիքի հոգեբանության

4 կրեդիտ

հիմնահարցեր
4.4 ժամ

5.20դ/28գ/72ի

6. III կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են

Նպատակը.


Ուսանողներին

զինել ընտանիքի

պատմական

զարգացման ,տեսակների

վերաբերյալ գիտելիքներով:


Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, կիրառական և մեթոդական
գիտելիքները:



Ուսանողներին գաղափար տալ ընտանիքի հիմնական գործառույթների, ընտրության
մեխանիզմների , կոնֆլիկտների, դրանց հաղթահարման մասին:



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:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներնեն

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

1. Դասախոսություն

/Ա.մասնագիտականգիտելիք և

2. Գործնական պարապմունք

իմացություն/

3. Բանավոր քննարկումններ

Ա1 Նկարագրել ընտանիքի

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը

հոգեբանության հիմնահարցերի
ուսումնասիրման ոլորտը և բաժինները

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Ա2 Ներկայացնել հոգեկան
գործընթացների,որակների,

1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
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հատկությունների տիպաբանությունը

աշխատանքների

Ա3 Մեկնաբանել ընտանիքի

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

հոգեբանության

4. Զեկույցների պատրաստում

առանձնահատկությունները և
օրինաչափությունները
/Բ բուն մասնագիտական
կարողություններ/
Բ1 Կարողանալ կազմակերպել և
անցկացնել ընտանիքի հոգեբանության
վերաբերյալ բանավեճեր,զրույցներ
Բ2 Կարողանա ներկայացնել ընտանիքի
ընտանիքի կայունությանը խոչընդոտող
գործոնները

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում
2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում
3. հոգեկան խարգելիչ միջոցների ուսուցում
Ուսանողիմասնագիտականկարողություններըգնահատվ
ումենհետևյալմեթոդներով

1. Հոգեբանական ուսումնասիրությունների
ներկայացում

Բ3 ՈՒսանողներին զինել
համապատասխան կանխանխարգելիչ

2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և
ներկայացում

տեսական գիտելիքներով , որոնք միտված
կլինեն ընտանիքի անդամների միջև

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական

կոնֆլիկտների լուծմանը և ընտանիքի

կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

կայունությանը

1. Դասախոսություն

/Գընդհանրական կարողություններ/

2. Գործնական պարապմունքներ

Վերլուծել առկան , խնդիրները, դիտարկել

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները

համակարգայնությունը, հաշվի առնել

գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

իրավիճակի կայունությունը ևառաջարկել

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն

դրանց լուծման հնարավոր եղանակները:

2. Պատճառականության ուսումնասիրություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
12. Գնահատման ձևերը.
Ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ընտանիքի հոգեբանության հիմնական խնդիրները և սկզբունքները:
Թեմա 2. Ընտանիքը որպես սոցիալակամ խումբ, դասակարգումը , տեսակները:
Թեմա 3. Ընտանեկան դերերը և կառավարման ոճերը:
Թեմա 4. Ընտանիքի տեսակների պատմական զարգացումը:
Թեմա 5 Ընտանիքի հիմնական գործառույթները:
Թեմա 6 . Արդի բջջային ընտանիքի ձևավորման և զարգացման փուլերը:
Թեմա 7. Ընտանիք կազմելու մոտիվացիան : Ընտրության մեխանիզմները:
Թեմա 8. Միջանձնային գրավչություն, հոգեբանական նմանություններ և տարբերություններ
Թեմա 9. Փոխհատուցում, փոխադարփություն և տարածական մերձավորություն:
101

Թեմա 10. Սեր և խանդ: Խանդի բաղադրիչները:
Թեմա 11. Ներընտանեկան կոնֆլիկտներ: Կոնֆլիկտների վերացման միջոցները:
Թեմա 12. Փոխզիջման նախադրյալները և սոցիալ – հոգեբանական հիմքերը:
Թեմա 13.Ընտանեկան բախումը և ճգնաժամը:
Թեմա 14. Ամուսնալուծության վիճակագրությունը և պատճառները:
Թեմա 15. Ամուսնալուծության ռիսկերը և հետևանքները :
Թեմա 16. Ծնողական սիրո դերը :
14 Հիմնականգրականությանցանկ.

1. Սեդրակյան Ա . , Ընտանիքի հոգեբանություն , Երևան 2010 թ. :
2. Նալչաջյան Ա «Ընտանիքի հոգեբանություն », Երևան 1997
3. Ամիրյան Հ Կոնսուլտատիվ հոգեբանության և հոգեթերապիայի հիմունքներ, Երևան
2002 թ.,
4. Կրավչենկո Ա. ,Սոցիոլոգիա , Երևան 2004. թ :
5. Андреева Т. Семейная психология, СПб, 2004г
1. Հ/բ-014

2. Էթնոհոգեբանության

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 20դ./28գ./72ի

6. I I կիսամյակ

3. 4 ECTS կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակներն են

 տրամադրել ուսանողներին հիմնարար գիտելիքներ էթնիկական հոգեբանության, էթնիկ
գործընթացների և երևույթների, ինչպես նաև դրանց փոխակերպումների մասին:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

10. Դասավանդման,ուսումնառության և
գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

Ա1

Կիմանա էթնիկական բռնությունների և էթնիկ

հանդուրժողականություն
ժամանակակից

հասկացությունների

ուղղությունները,

գաղափարական

հիմքերը և հիմնադրույթնեը:
Ա2.

.

Կիմանա

գործընթացների
միջէթնիկ

և

մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք

հիմնարար
երևույթների,

կոնֆլիտների

գիտելիք և իմացություն հետևյալ

էթնիկական
ինչպես

նաև

սոցիալ-հոգեբանական

առանձնահատկությունները:

3. Բանավոր քննարկումններ
4. Ինքնուրույն աշխատանք
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1 1. Կկարողանա ուսումնասիրել և մեկնաբանել

մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության

էթնիկական գործընթացները և երևույթները:

ընթերցում

Բ2. Կկարողանա վերլուծել միջէթնիկական

2. Մասնակցություն քննարկումների,

հարաբերությունների և բռնությունների
սոցիալհոգեբանական առանձնահատկությունները:

խմբային աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում
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/Գ ընդհանրական կարողություններ/

4. Զեկույցների պատրաստում

Գ1 Կիրառել էթնոհոգեբանական գիտելիքները

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

գիտահետազոտական աշխատանքներ

մասնագիտական կարողություններ

իրականացնելիս: :
Գ2 Ուսումնասիրել տարբեր էթնոսներին, դրանց

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում
2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

հոգեբանական առանձնահատկությունները:

առանձնահատկությունների ուսուցում
Ուսանողի մասնագիտական
կարողությունները գնահատվում են
հետևյալ մեթոդներով

1. Հոգեբանական
ուսումնասիրությունների ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի
կիրառում և ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1, Ա2, Ա5, Բ1, Բ2,Բ3, Բ6, Գ1, Գ2,Գ4
12. Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է

2-րդ ընթացիկ քննություն

առավելագույնը 20 միավոր.

Եզրափակիչ քննություն

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական
պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային
աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական
պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային
աշխատանք:
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Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը
20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ
առաջադրված հարցաշարի:

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային
կողմերի իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14 Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.Էթնոս և էթնիկություն, հոգեբանական առանձնահատկությունները 2. Ազգային հոգեկերտվածք և
ինքնագիտակցություն 3. Լեզվի, կրոնի և ավանդույթների էթնոհոգեբանական նշանակությունը 4.
Էթնիկ

կարծրատիպեր,

միջէթնիկական

լարվածություն

և

էթնոցենտրիզմ

5.

Միջէթնիկական

անհանդուրժողականության ձեվավորման մեխանիզմները եվ հաղթահարման հնարավորությունները
6. Էթնոմշակութային մարգինալության հոգեբանական բնութագիրը, 7. Կրկնակի էթնոմարգինալների
(փախստականների)

սոցիալ-հոգեբանական

հարմարման

առանձնահատկությունները

8.

Էթնոմարգինալության հաղթահարման ուղիները 9. Քսենոֆոբիան որպես միջէթնիկ ագրեսիայի
դրդապատճառ 10. Ցեղասպանության երեվույթի էթնոհոգեբանական վերլուծությունը
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Կոբելյան Ա. Էթնիկական նույնականություն և հանդուրժողականություն: Երևան 2016.
2. Белик А. А., Культура и личность. М., 2001
3. Платонов Ю.П. Основы этнической психологии. Санкт-Петербург, 2003
4. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М. 2003 г. 5. Аклаев А. Р.,
5. Этнополитическая конфликтология. Анализ и менеджмент, М. Дело, 2008
1. Հ/բ 015

2. Հոգեդիագնոստիկա

4. 5 ժամ

5. 36դ/32գ/8լ/104ի

3. 6 կրեդիտ

6. V կիսամյակ

7.2 Քննություն

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգեախտորոշման առարկայի ծագմանն ու
զարգացմանը, սովորեցնել իրականացնել անձի, ինտելեկտի, ընդունակությունների, միջանձնային
հարաբերությունների, հոգեկան վիճակների հոգեախտորոշում:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման, ուսումնառության և

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.

գնահատման մեթոդները

/Ա մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական
գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

Ա1
իմանա
հոգեախտարոշման
հիմնական
հասկացությունները,
մեթոդների կառուցմանը և ստուգմանը
ներկայացվող
հոգեչափողական

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Լաբորատոր աշխատանքներ
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
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իմացությունը գնահատվում են հետևյալ

պահանջները,

մեթոդներով

Ա2
իմանա
հոգեախտորոշման
մեթոդներն ու մեթոդիկաները

1. Հանձնարարված գրականության
ընթերցում

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1 կարողանա կատարել անձի հոգեբանական

2. Լսարանային քննարկումների, խմբային

վերլուծություն,

3. Անհատական առաջադրանքներ

Բ2

կարողանա

իրականացնել

ինտելեկտի,

աշխատանքների
4. Գրավոր ստուգումներ

անձի,

կրեատիվության,

ընդունակությունների

միջանձնային

հարաբերությունների,

անձի

առանձնահատկությունների հոգեախտորոշում

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
մասնագիտական կարողություններ

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

1. Գործնական պարապմունքներ

Գ1 կարողանա տարբեր աղբյուրներից

2. Լաբորատոր աշխատանքներ

տեղեկատվություն գտնել և վերլուծել
Գ2 կարողանա տեսական գիտելիքները կիրառել

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

պրակտիկայում

1. Թեստային առաջադրանքներ

Գ3 կարողանա աշխատել միջազգային

2. Գրավոր քննություններ

միջավայրում

3. Բանավոր հարցումներ
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Գործնական պարապմունքներ
2. Թիմային աշխատանք
3. Անհատական աշխատանք
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Գրավոր ստուգում
2. Շնորհանդեսների ներկայացում
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3,Ա4, Ա5, Ա6, Ա7, Բ1, Բ2,Բ4,Գ1, Գ2, Գ3, Գ4
12 Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
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13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հոգեախտորոշման ծագումն ու զարգացումը
Թեմա 2. Հոգեախտորոշման առարկան, Ճյուղերը, կապը այլ գիտությունների հետ
Թեմա 3. Հոգեախտարոշման նպատակը, պրոցեսը
Թեմա 4. Հոգեախտորոշիչ տեխնոլոգիայի սկզբունքը Տվյալների հիմնական տեսակները
Թեմա 5. Մեթոդների կառուցմանը և ստուգմանը ներկայացվող հոգեչափողական պահանջները
Թեմա 6. Հոգեախտորոշման հոգեբանական հինքերը՝ թեստերի կառուցման հիմնական փուլերը
Թեմա 7. Հոգեախտորոշման մեթոդները
Թեմա 8. Անձի ախտորոշման պրոյեկտիվ մեթոդիկաները
Թեմա 9. Ինտելեկտի ախտորոշում, ինտելեկտի թեստեր
Թեմա 10. Ինտելեկտի կախվածությունը ժառանգական և սոցիալական գործոններից
Թեմա 11. Կրեատիվության և ընդունակությունների ախտորոշումը
Թեմա 12. Տարբեր տարիքի երեխաների հոգեախտորոշման առանձնահատկություններն ու մեթոդները
Թեմա 13. Մեծահասակների և միջանձնային հարաբերությունների հոգեախտորոշումը
Թեմա 14. Հոգեկան վիճակների հոգեախտորոշումը
Թեմա 15. Հոգեկան վիճակների կարգավորման մեթոդները
Թեմա 16. Հոգեբանի աշխատանքի բարոյաէթիկական խնդիրները
Թեմա 17. Հոգեբանի իրավունքները, աշխատանքի կազմակերպումը, սկզբունքների և կանոնների
բովանդակությունը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Абт.Л Теория проективной психологии. Проективная психология. М., 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.
6. Основы психодиагностики. Учебное пособие для студентов пед.вузов. Ростов-наДону.Феникс. 1996г.
1. Հ/բ-016

2. Սոցիալական հոգեբանություն

4. 4 ժամ/շաբ.

5. 36դ/32գ/8լ/104ի

6. V կիսամյակ

3. 6 ECTS կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն եզրափակիչ
գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակներն են


ուսանողին ծանոթացնել սոցիալական հոգեբանության հիմնադրույթներին, տալ
համակարգված գիտելիք հասարակական կեցության հոգեբանական
առանձնահատկությունների, հասարակական կառույցների, գործընթացների,
փոխազդեցությունների մասին:



Ուսանողների շրջանում ձևավորել հասարակական երևույթների տարբերակման,
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մեկնաբանման և կանխատեսման հմտություններ:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի.

մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

Ա1. հասարակական հոգեբանության

1. Դասախոսություն

հիմնական դրույթների մասին

2. Գործնական պարապմունք

Ա2 հասարակական կառույցների,

3. Բանավոր քննարկումններ

գործընթացների, փոխազդեցություններ

4. Ինքնուրույն աշխատանք

իհոգեբանական մեխանիզմների մասին,
Ա3.

հասարակական

ներգրավված

գործընթացներում

անձի

հոգեբանական

դրսևորումների մասին:
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. տարբերակել և մեկնաբանել

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների

հասարակական երևույթները,

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

Բ2.

4. Զեկույցների պատրաստում

հայտնաբերել

հասարակական

երևույթների հիմքում ընկած հոգեբանական

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

մեխանիզմները,

մասնագիտական կարողություններ

Բ3.

մեկնաբանել

հասարակական

և

կանխատեսել

երևույթների

հնարավոր

զարգացումները,
Բ4. կանխատեսել անձի խմբային վարքը:

1 Գործնական հարցումների ցուցադրում
2 Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

Գ1. կառուցել հասարակական արդյունավետ
փոխազդեցություններ,

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1.

Սոցիալ-հոգեբանական

Գ2. կառավարել և կարգավորել սեփական,
ինչպես նաև մերձավոր միջավայրի
հասարակական դսրևորումները :

ուսումնասիրությունների ներկայացում
2.

Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և
ներկայացում

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
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2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1,Ա2, Ա3,Ա4,Բ1, Բ3,Բ5, Գ1, Գ2,Գ3, Գ4, Գ5
12 Գնահատման ձևե,Բրը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն

1-ին ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20

2-րդ ընթացիկ քննություն

միավոր.

Եզրափակիչ քննություն

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ
հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
2-րդ ընթացիկ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20
միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ
հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային աշխատանք:
Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20
միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված
հարցաշարի:

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ներածություն. սոցիալական հոգեբանությունը որպես գիտակարգ, դրա առարկան,
խնդիրները և մեթոդները:
Թեմա 2. Սոցիալական հոգեբանության տեղը գիտական համակարգում:
Թեմա 3. Հասարակական երևույթների ձևավորման և զարգացման հոգեբանական հիմքերը: Թեմա 4.
Սոցիալ հոգեբանական երևույթների տիպաբանություն:
Թեմա 5. Խմբեր և դրանց դասակարգումը:
Թեմա 6. Սոցիալական հոգեբանության կառուցվածքն ու հիմնախնդիրները:
Թեմա 7. Հաղորդակցում և համատեղ գործունեություն:
Թեմա 8. Սոցիալ-հոգեբանական երևույթների առանձնահատկությունները փոքր և միջին խմբերում`
խմբերի ձևավորում, խմբային դինամիկա, խմբի կառուցվածք, լիդերություն: Թեմա 9. Սոցիալհոգեբանական երևուլթների

առանձնահատկությունները միջին և մեծ խմբերում` էթնիկական,

դասակարգային, կրոնական, բարոյական, քաղաքական հասարակական կազմավորումներ:
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Թեմա

10.

Զանգվածակերպ

հասարակական

դրսևորումների

սոցիալ-հոգեբանական

առանձնահատկությունները:
Թեմա 11. Անձի սոցիալ-հոգեբանական խնդիրները:
Թեմա 12. Հասարակական գիտակցության փոփոխման և հասարակության վերակառուցման
ազդեցությունը սոցիալհոգեբանական երևույթների վրա: :
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Андреева Г.М. Социальная психология. М., 1998.
Бехтерев В.М. Избранные труды по социальной психологии. М., 1997.
Выготский Л.С. Исторический смысл психологического кризиса. Собр.соч.М., 1982, т.1.
Московичи С. Общество и теория в социальной психологии // Современная
зарубежная социальная психология. Тексты. М., 1984 6. Крысько В.Г. Социальная психология М.,
2001.

1. Հ/բ-017

2. Տարիքային հոգեբանություն

4.4 ժամ

5.24դ/26գ/8լ/92ի

6. IV կիսամյակ

5 կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու տարիքային օնտոգենեզի զարգացման
մասին:



Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, հոգեբանական և
մեթոդական գիտելիքները:



Ուսանողներին գաղափար տալ մարդու զարգացման անատոմո-ֆիզիոլոգիականկան
և հոգեբանական օրինաչափությունների մասին:



Տարիքային հոգեբանության

բնագավառում

ձեռք

բերած

գիտելիքներն

ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/
Ա1 Նկարագրել տարիքային հոգեբանության հիմնահարցերի

ուսումնառության և
գնահատման մեթոդները

ուսումնասիրման ոլորտը և բաժինները

1. Դասախոսություն

Ա2 Ներկայացնել հոգեկան գործընթացների,որակների,

2. Գործնական պարապմունք

հատկությունների տիպաբանությունը

3. Բանավոր քննարկումններ

Ա3 Մեկնաբանել տարիքային հոգեբանության

Ուսանողի մասնագիտական
գիտելիքը և իմացությունը

առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

գնահատվում են հետևյալ

Բ1 Կարողանալ կազմակերպել և անցկացնել զարգացման

մեթոդներով

հոգեբանության վերաբերյալ բանավեճեր, զրույցներ
Բ2 Կարողանա ներկայացնել տարիքի կայացմանը
խոչընդոտող գործոնները

1. Հանձնարարված
գրականության ընթերցում
2. Մասնակցություն
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և

Բ3 ՈՒսանողներին զինել համապատասխան

քննարկումների, խմբային

կանխանխարգելիչ տեսական գիտելիքներով , որանք միտված

աշխատանքների

կլինեն առավել ճշգրիտ ներկայացնել տարիքի զարգացման
օբյեկտիվ հնարավորությունները:
/Գ ընդհանրական կարողություններ/

3. Շնորհանդեսների
ներկայացում
4. Զեկույցների պատրաստում

Գ1.Վերլուծել առարկան , խնդիրները, դիտարկել
համակարգայնությունը, հաշվի առնել իրավիճակի
կայունությունը ևառաջարկել դրանց լուծման հնարավոր
եղանակները:

Ուսանողը ձեռք է բերում
գործնական մասնագիտական
կարողություններ

1. Գործնական հարցումների
ցուցադրում
2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի
անցկացման
առանձնահատկությունների
ուսուցում
3. Հոգեկանխարգելիչ միջոցների
ուսուցում
Ուսանողի մասնագիտական
կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով

1. Հոգեբանական
ուսումնասիրությունների
ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի
կիրառում և ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում
ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ
մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական
պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական
կարողությունները գնահտվում
են հետևյալ մեթոդներով

1. Դեպքերի
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գործնականվերլուծություն
2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն
11. Դասըթացըձևավորում է կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
12 Գնահատմանձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13 Դասընթացըբաղկացածէհետևյալհիմնականբաժիններից.
Թեմա 1. Տարիքային հոգեբանություն առարկան, խնդիրները, մեթոդները:
Թեմա 2. Տարիքային հոգեբանության բիոգենետիկական և սոցիոգենետիկական կոնցեպցիաները:
Թեմա 3. Նորածնության և մանկիկային տարիքի անատոմո – ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական
առանձնահատկությունները:
Թեմա

4.

Նախադպրոցական

տարիքի

ընդհանուր

բնութագիրը

և

հոգեբանական

առանձնահատկությունները:
Թեմա 5. Կրտսեր դպրոցականի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Թեմա 6. Դեռահասության տարիքի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական բնութագիրը:
Թեմա 7 : Դեռահասի անձի ձևավորումը:
Թեմա 8 Պատանու մասնագիտական կողմնորոշումը:
Թեմա 9. Պատանեկության տարիքի հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Թեմա 10. Հասունության տարիքի ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչաջյան Ա. Ա. , Հոգեբանության հիմունքներֈ «Հոգեբան», 1997:
2. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М., «Возрастная и педагогическая психология», М., 2003г.
3. Грэйс Крайг. Психология развития. СПб, 2000
4. Зеньковский В.В., Психология детства. М., 2005.
5. Раттер.М., Помощь трудным детям., М., 2007
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2.Մանկավարժություն

2/2 ժամ

5.30/30

6. V

4 կրեդիտ

7. 2 Ստուգարք

կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է. ապագա ուսուցիչներին զինել մանկավարժական գիտելիքներով,
ձևավորել որոշակի կարողություններ ու հմտություններ, ինչպես նաև տալ պատկերացումներ
մանկավարժական գործընթացի, օրինաչափությունների, ուսուցման ու դաստիարակության
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սկզբունքների վերաբերյալ

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն
ունակ կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/
Ա1 գիտենա մանկավարժության դերը և
նշանակությունը մասնագետի
պատրաստման գործում
Ա2 գիտենա մանկավարժական
հասկացությունների էությունը

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման
մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Գրավոր ստուգում
2. Թեստավորում
3. Ռեֆերատներ

Ա3 գիտենա մանկավարժական
գործընթացների կազմակերպման

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

հիմունքները

1 տարբեր մանկավարժական իրավիճակների
վերլուծություն
/Բ բուն մասնագիտական
կարողություններ/

2 մանկավարժական տարբեր խնդիրների լուծում

Բ1 կարողանա բացահայտել

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

մանկավարժական երևույթների միջև

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

եղած կապերը

1. Շնորհանդեսների ցուցադրւմներ

Բ2 գնահատել տարբեր տարիքի

2. Էսսե

սովորողների ուսումնական

3. Քեյս

նվաճումները և վարքագիծը
Բ3 կիրառել մանկավարժական

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական կարողություններ
հետևյալ մեթոդներով

իրավիճակների վերլուծության

1. Գործնական պարապմունքներ

մեթոդներ

2. Լաբորատոր պարապմունքներ
3. գրականության հետ աշխատելու եղանակներ

/Գ ընդհանրական կարողություններ/
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Գ1 օգտվել տեղեկատվության

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները գնահատվում

տարատեսակ աղբյուրներից, կատարել

են հետևյալ մեթոդներով

առանձին դեպքերի վերլուծություն
Գ2 Կիրառել մանկավարժական

1. Քեյս -ստադի
2. Քննադատական վերլուծություն

գիտելիքները պրակտիկայում
Գ3 Արդյունավետորեն պլանավորել
դաստիարակչական աշխատանքը
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1,Ա2,Ա3,Բ1, Բ2,Բ3 Գ1,Գ2, Գ3

12 Գնահատմա ձևերը.
1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Մանկավարժության օբյեկտը, առարկան և խնդիրները
Թեմա 2. Անձնավորության դաստիարակությունը, զարգացումը և ձևավորումը
Թեմա 3 Դաստիարակության նպատակը և խնդիրները
Թեմա 4. Ուսուցման գործընթացի էությունը
Թեմա 5. Ուսուցման մեթոդները
Թեմա 6. Դաստիարակության գործընթացի էությունը
Թեմա 7. Դաստիարակության մեթոդները
14 Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ. Ե. Ղույումչյան, Մանկավարժություն, 1,2 գիրք, Ե 2005
2. Ս. Պ. Մանուկյան, Ընդհանուր մանկավարժագիտություն, Եր 2005
3. Յու. Ամիրջանյան, Ա. Ա. Սահակյան, Մանկավարժություն, Ե.2004

4. Подласый И. П. Педагогика, в 2-х книгах ―Владос‖2003
5. Харламов И. Ф. Педагогика, Москва, 1997
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2.

1.

Սոցիոլոգիայի և սոց.

3. 4 կրեդիտ

աշխատանքի հիմունքներ
4. 4 ժամ

5. 30դ/30գ/0լ/60ինքնուրույն

6. 5-րդ կիսամյակ

7. ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակներն են
●

ձևավորել գիտելիքներ կոնկրետ սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդաբանական և
մեթոդական հիմունքների, դրանց կիրառման առանձնահատկությունների վերաբերյալ,

●

Ներկայացնել համալիր պատկերացումներ սոցիալական աշխատանքի ընդհանուր
տեխնոլոգիաների և մեթոդների վերաբերյալ:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/
Ա1 տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես
գիտության կառուցվածքային
մակարդակները,
Ա2. նկարագրելու հիմնական
սոցիոլոգիական մոտեցումները,
մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի
շարք սոցիալական գործընթացներ ու
հրատապ սոցիալական հիմնախնդիրներ,
Ա3. նկարագրելու սոցիալական
գործողության և հասարակության
սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը և սոցիալական

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման
մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն հետևյալ մեթոդներով
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք
3. Լաբորատոր պարապմունք
4. Ինքնուրույն աշխատանքներ
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
1. Հանձնարարված մասնագիտական
գրականության վերլուծություն և մշակում:
2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների:
3. Շնորհանդեսների ներկայացում:
4. Զեկույցների պատրաստում:
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

աշխատանքի նպատակը, մեթոդներն ւ

1 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառի

մոդելները:

գործնականում:

Ա4. . թվարկելու բնակչության
սոցիալապես խոցելի խմբերը, նրանց
սոցիալական հիմնախնդիրները,

2 Կարողանա կատարել ինքնուրույն վերլուծություններ:
3 Կատարի հետազոտական աշխատանք ,
հիմնվելովսոցիոլոգիայի հայեցակարգերին և
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Ա5. նկարագրելու սոցիալական
աշխատողի մասնագիտական դերերը
տարբեր փաստաթղթեր:
/Բ բուն մասնագիտական
կարողություններ/
Բ1.. հաղորդակցվելու տարբեր խոցելի
խմբերի ներկայացուցիչների հետ,
Բ2. բացահայտելու շահառուի
սոցիալական խնդիրները,

սոցիալական աշխատանքի սկզբունքներին:
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
Սոցիոլոգիական տեսությունների ներկայացում
Սոցիոլոգիայում օգտագործվող մեթոդների ներկայացում
և կիրառում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

Բ3. կազմելու միջամտության պլան,

1. Դասախոսություն

օգտվելով սոցիոլոգիական

2. Գործնական պարապմունքներ
3. Լաբորատոր պարապմունքներ

հասկացութային գործիքակազմից`
մեկնաբանելու և վերլուծելու

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները գնահտվում

հասարակական գործընթացներն ու

են հետևյալ մեթոդներով

հիմնախնդիրները:
1. Սոցիոլոգիական գործընթացների գործնական
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. աշխատելու թիմում,

վերլուծություն
2. Սոցիալական աշխատանքի դեպքերի
վերլուծություն

Գ2. վերլուծելու փաստեր և կատարելու
հետևություններ,
Գ3. հաղորդակցվելու տարբեր խոցելի
խմբերի ներկայացուցիչների հետ,
Գ4. կազմելու տարբեր փաստաթղթեր:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ
Բ1, Բ5, Բ6, Գ1, Գ2
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սոցիոլոգիական հետազոտությունը որպես սոցիալական իրակա-նության ճանաչման
եղանակ, հետազոտությունների տեսակներըֈ
Թեմա 2. Սոցիոլոգիական հետազոտության ծրագիրըֈ
Թեմա 3. Չափման խնդիրը սոցիոլո-գիական հետազոտություններումֈ
Թեմա 4. Ընտրանքը սոցիոլոգիական հետազոտություններումֈ
Թեմա 5. Սոցիոլոգիական հետազոտությունների մեթոդներըֈ
Թեմա 6. Սոցիալական աշխատանքի զարգացման պատմությունը:
Թեմա 7. Սոցիալական աշխատանքը որպես գիտություն և մասնագիտություն:
Թեմա 8. Սոցիալական աշխատանքը որպես գործունեության հատուկ ձև:
Թեմա 9. Սոցիալական աշխատանքի մեթոդները:
Թեմա 10. Սոցիալական աշխատանքի տեխնոլոգիաները:

14 Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սոցիալական աշխատանք. ուղեցույց սոցիալական աշխատողների համար, գիրք 1-7,
Երևան, 2002:
2. Гидденс Э. ―Социология‖// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005
3. Штомпка П. ―Социология. Анализ современного общества‖ М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Холостова Е., Социальная работа. Учебное пособие, М., 2004.
5. Тетерский С., Введение в социальную работу, Москва, 2003.
1.Հ/Բ-019

2. Բժշկական հոգեբանություն

4. 4 ժամ

5. 28դ/14գ/78ի

6. VI կիսամյակ

3. 4 կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆունդամենտալ գիտելիքներ հոգեկան առողջության և
հոգեկանի բաղադրիչների խանգարումների վերաբերյալ



Պատկերացում ձևավորել հոգեկան տարբեր համախտանիշների և դրանցով տառապող
մարդկանց հոգեբանական առանձնահատկությունների, վարքի օրինաչափություների
վերաբերյալ
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9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն

մեթոդները

ունակ կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

Ա1 Նկարագրել բժշկական

2. Գործնական պարապմունք

հոգեբանության ուսումնասիրման

3. Բանավոր քննարկումններ

1. Դասախոսություն

ոլորտը և բաժինները

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը

Ա2 Ներկայացնել հոգեկան

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

գործընթացների,որակների,
հատկությունների խանգարումների
տիպաբանությունը
Ա3 Մեկնաբանել Բժիշկ-հոգեբանայցելու փոխհարաբերությունների
առանձնահատկությունները և
օրինաչափությունները
/Բ բուն մասնագիտական

1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում
4. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

կարողություններ/

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում

Բ1 Կարողանալ կազմակերպել և

2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

անցկացնել կլինիկական հարցազրույց,
յավաքագրել տվյալներ

առանձնահատկությունների ուսուցում
3. հոգեկանխարգելիչ միջոցների ուսուցում

Բ2 Կարողանալ ախտորոշել

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

խանգարումները, համախտանիշները

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Բ3 Կիրառել համապատասղան
կանխարգելիչ և շտկողական միջոցներ
/Գ1 ընդհանրական կարողություններ/
վերլուծել առկա խնդիրները, դիտարկել
համակարգայնությունը, հաշվի առնել
իրավիճակայնությունը և առաջարկել
դրանց լուծման հնարավոր
եղանակները:

1. Հոգեբանական ուսումնասիրությունների
ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և
ներկայացում
3. Անամնեզի կազմում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական կարողություններ
հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվումեն հետևյալ մեթոդներով

1. Համախտանիշների գործնական վերլուծություն
2. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
3. Պատճառականության ուսումնասիրություն
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11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1,Ա3, Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ2, Գ4
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Բժշկական հոգեբանության առարկան, խնդիրները, ընդհանուր և մասնավոր բաժինները:
Թեմա

2.

Բժշկական

հոգեբանության

մեթոդները:Կլինիկական

ինտերվյուի

անցկացման

առանձնահատկությունները, տվյալների վերլուծությունը և մեկնաբանումը
Թեմա 3.Պերցեպտիվ գործընթացեների խաթարումներ
Թեմա 4.Հիշողության քանակական և որակական խաթարումների բնութագիրը
Թեմա 5 Ուշադրության խաթարումների ընդհանուր բնութագիրը
Թեմա 6 Մտածողության խաթարումների ընդհանուր բնութագիրը
Թեմա 7.Երևակայության խաթարումներ
Թեմա 8.Հուզակամային ոլորտի խաթարումներ
Թեմա 9.Բնավորության շեշտվածություն: Փսիխոպաթիաներ
Թեմա 10..Դեոնթոլոգիա: Բժիշկ-հիվանդ հաղորդակցման հոգեբանական սկզբունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Գասպարյան Խ.Վ. Բժշկական հոգեբանություն 2015թ
2. МенделевичВ.Д., Клиническая и медицинская психология, М,. 2002
3. КарвасарскийБ.Д., Медицинскаяпсихология, Л., 1982
4. ЛакосинаН.Д., УшаковГ.К., Медицинскаяпсихология, М., 1984
5. Фролова Ю.Г. Медицинская психология М., 2005
1.Հ/բ-020

2. Կազմակերպչական

3. 5 կրեդիտ

հոգեբանություն
4. 4 ժամ

5. 24դ/12գ/14լ/98գ

6. VI կիսամյակ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ կազմակերպչական գործընթացնեի
հոգեբանական ասպեկտի վերաբերյալ



Պատկերացում ձևավորել կազամակերպության սահմաններում անձի և խմբերի
գործունեության հոգեբանական օրինաչափությունների վերաբերյալ,

որոնց իմացությունը հնարավորություն կընձեռի արդյունավետ վարք ոնենալու և
կառավարման հմտությյուններ ձևավորելու համար
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9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն

Ա1 Նկարագրել կազմակերպչական

2. Գործնական պարապմունք

հոգեբանության ուսումնասիրման ոլորտը

3. Բանավոր քննարկումններ

և հիմնախնդիրները

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը

Ա2 Ներկայացնել կազմակերպչական

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

գործընթացների ծավալման
հոգեբանական մեխանիզմները և
օրինաչափությունները
Ա3 Մեկնաբանել կազմակերպության
արտաքին և ներքին միջավայրի ու
անհատի փոխներգործության
արդյունքները
/Բ բուն մասնագիտական
կարողություններ/
Բ1 Կարողանալ կազմակերպել
հոգեբանական
աջակցությունկազմակերպության
սահմաններում
Բ2 Կարողանալ ախտորոշել սոցիալական

1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում
4. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

1 Գործնական հարցումների ցուցադրում
2 Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում
3 հոգեկանխարգելիչ միջոցների ուսուցում

երևույթների առկայությունը և
առանձնահատկությունները

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

կազմակերպչական միջավայրում

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Բ3 Կպահովել առողջ ներքին
հոգեբանական մթնոլորտ՝

1. Հոգեբանական ուսումնասիրությունների

նպաստավորարդյունավետ

2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և

գործունեության համար

ներկայացում
ներկայացում

Բ4 Իրականացնել հոգեբանի

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական

գործառույթներ

կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1Վերլուծել առկա կազմակերպչական
խնդիրները,
Գ2 Աշխատել հատեղ՝ այլ մասնագետների
հետ

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվումեն հետևյալ մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
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Գ3 Գնահատել հոգեբանական

2. Պատճառականության ուսումնասիրություն

ծառայության համար նպաստավոր
ռեսուսները
Գ4 Կազմակերպել հոգեբանական
ուսումնասիրություններ, տվյալները
կիրառել կազմակերպության ներքին և
արտաքին խնդիրների լուծման համար:

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1,Ա2,Ա4,Ա6,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Բ6,Գ1,Գ2
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Կազմակերպչական հոգեբանության առարկան, խնդիրները, հիմնակա հասկացությունները:
Թեմա 2 Կազմակերպության հիմնկան տեսությունները
Թեմա 3 Կազմակերպչական վարքի հոգեբանական հիմունքները
Թեմա 4 Կազմակերպչական մակույթ
Թեմա 5 Կոմունիկացիան կազմակերպությունում
Թեմա 6 Լիդեր և ղեկավար: Հոգեբնանական բնութագիր
Թենա 7 Աշխատակազմի մոտիվացիան և խթանումը
Թեմա 8 Կազմակերպչական կոնֆլիկտներ
Թեմա 9 Կազմակերպության վերակազմաորում: Հակադրությունը փոփոխություններին
Թեմա 10 Հոգեբանական ծառայության առանձնահատկությունները կազմակերպությունում
Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Занковский А. Н. Организационная психология 2012
2. Гончаров В.В. Важнейшие понятия и концепции в современном управлении. -М.:
МНИИПУ, 1998.
3. Горьканова Л.В. Воробьев В.К. Организационное поведение практикум Оренбург 2013
4. Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения М., 2003
5. Науменко Е. А. Организационная психология Тюмень 2011
1. Հ/բ-021

2. Հոգեբանության դասավանդման

3. 6 ECTS կրեդիտ

մեթոդիկա
4. 6 ժամ/շաբ.

5. 36դ/36գ/12լ/102ի

6. VII կիսամյակ

7. քննություն եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակներն են
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Ուսանողներին ծանոթացնելու արդի ուսուցման հոգեբանության հիմունքներին, հիմնական
տեսություններին, որոնք ընկած են դպրոցում և բուհում դասավանդման կազմակերպման հիմքում:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն հետևյալ մեթոդներով

1.

Դասախոսություն

Ա1. Ուսուցման հոգեբանության հիմնական

2.

Գործնական պարապմունք

տեսությունների մասին,

3.

Բանավոր քննարկումններ

Ա2. ուսուցման կազմակերպման

4.

Ինքնուրույն աշխատանք

հոգեբանական յուրահատկությունների

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

մասին:

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Ա3. Հոգեբանական կրթության արդի

1.

հիմնախնդիրները, ուսուցման

Հանձնարարված գրականության
ընթերցում

առանձնահատկությունները տարբեր

2.

կրթական հստատություններում
Ա4. Հոգեբանական կրթության

Մասնակցություն քննարկումների,
խմբային աշխատանքների

բովանդակությունը, ուսումնական առակայի

3.

Շնորհանդեսների ներկայացում

բաղադրիչները

4.

Զեկույցների պատրաստում

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

Բ1. Կիրառել դպրոցում և բուհում ուսուցման

մասնագիտական կարողություններ

կազմակերպման հիմնական եղանակները,
Բ2.
Համադրել
հոգեբանության

1.

Գործնական հարցումների ցուցադրում

2.

Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

դասավանդման մեթոդները

առանձնահատկությունների ուսուցում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

Գ1. հոգեբանության տարբեր բնագավառների

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

դասավանդման

պահանջներին

և

1.

հմտություններին:
Գ2. հոգեբանության տարբեր բնագավառների
դասավանդման
հմտություններին:

պահանջներին

Հոգեբանական
ուսումնասիրությունների ներկայացում

2.

և

Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում
և ներկայացում

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1.

Դասախոսություն

2.

Գործնական պարապմունքներ

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1.
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Դեպքերի գործնական վերլուծություն

2.

Պատճառականության
ուսումնասիրություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1, Ա2, Բ2,Բ3, Բ5, Բ6,Գ1,Գ2,Գ4, Գ5
12 Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20
միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված
հարցաշարի:

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
14. Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. «Հոգեբանության դաս. Մեթոդիկա» դասաընթացի առական, խնդիրները:
եմա

2.

Հոգեբանական

կրթության

նպատակն

ու

խնդիրները

մասնագիտական

կրթության

ժամանակակից ռազմավարության ներքո:
Թեմա 3. Հոգեբանական կրթության արդի հիմնախնդիրները, ուսւցման առանձնահատկությունները
տարբեր կրթական հաստատություններում:
Թեմա 4. Հոգեբանական կրթության բովանդակությունը: Ուսումնական առարկայի բաղադրիչները
Թեմա 5. Մասնագիտական կրթության ժամանակակից տեխնոլոգիաների ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 6. Մանկավարժական հաղորդակցումը ուսումնական գործընթացի շրջանակներում:
Թեմա 7. Մասնագիտական ամագործակցության կազմակերպումը բուհում:
Թեմա

8.

Հոգեբանության

ուսումնական

դասընթացների

բովանդակության

մշակման

առանձնահատկությունները, ժամանակակից մոտեցումները
Թեմա 9. Հոգեբանության դասավանդման մեթոդները: Բուհում դասավանդվող ծրագրերը, դրանց
մշակման եղանակները, մոդուլները, բաղադրիչները
Թեմա 10. Հոգեբանության դասախոսությունների, սեմինարների, գործնական
պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական առանձնահատկությունները:

և

լաբորատոր

15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Ս., Վարդանյան Կ., Դալլաքյան Ա. Հոգեբանության դասավանդման մեթոդիկա ,

Երևան ,2011
2. Պետրոսյան Հ.Հ., Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, Երևան, 2008
3. Бадмаев Б.Ц. Психология и методика ускоренного обуче ния.—М., 1998. — 272с.
4. Бадмаев Б.Ц. Методика преподавания психологии: Уч-метод, пособие для преподават. и

аспирантов вузов. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. — 304 с.
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5. Ляудис В.Я. Методика преподавания психологии. Учебное пособие для студентов высших

учебных заведений. М., 2003. – 192 с.
1. հ/բ-022

2. Իրավաբանական

3. 5 կրեդիտ

հոգեբանություն և
փորձաքննություն
4. 8 ժամ

5. 24դ/24գ/14լ/88ի

6. VII կիսամյակ

7. 2 Եզրափակիչ գնահատում

8. Դասընթացի նպատակներն են
●

Ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ իրավաբանական հոգեբանություն և
փորձաքննություն առարկայի մասին

●

Ձևավորել հոգեբանական փորձաքննության հմտություններ

●

Ձևավորել պատկերացում անձի հանցավոր վարքի ուղղման վերաբերյալ հոգեբանական
պրակտիկ կարողություններ

9. Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/

իմացություն հետևյալ մեթոդներով
9. Դասախոսություն

Ա1 Նկարագրել իրավաբանական

10. Գործնական աշխատանք

հոգեբանություն և փորձաքննության

11. Լաբորատոր աշխատանք

ուսումնասիրման ոլորտը և բաժինները

12. Բանավոր քննարկումններ

Ա2 Ներկայացնել անձի հանցավոր վարքի

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը

վերաբերյալ տեսությունները
Ա3 Մեկնաբանել հոգեբանական

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
10. Հանձնարարված գրականության ընթերցում

ձորձաքննության յուրահատկությունները և

11. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային

օրինաչափությունները

աշխատանքների

/Բ բուն մասնագիտական

12. Շնորհանդեսների ներկայացում

կարողություններ/
Բ1 Հետևել և հնարավորինս ճշգրիտ

13. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական

նկարագրել հանցավոր վարքի ձևավորման

կարողություններ

մեխանիզմները

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում

Բ2 Կիրառել համապատասղան

2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

կանխարգելիչ և շտկողական միջոցներ
Բ3 Ընտրել համապատասխան մեթոդներ`
կազմակերպելու հոգեբանական
փորձաքննություն
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1 հետազոտություն կատարել

առանձնահատկությունների ուսուցում
3. Հոգեկանխարգելիչ միջոցների ուսուցում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հոգեբնական ուսումնասիրությունների
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հակասոցիալական խմբերում,
Գ2.սատարել մասնագիտական

ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և

ընտրության, պատրաստման և
որակավորման աշխատանքներին,
Գ3. ուղեկցել աշխատանքի կառավարման

ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

մեթոդական և տեխնիկական

1. Դասախոսություն

գործընթացներին:

2. Գործնական պարապմունքներ
3. Լաբորատոր պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Համախտանիշների գործնական վերլուծություն
2. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
3. Խնդիրների պատճառականության
ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1, Ա2, Ա3, Բ1, Բ2, Բ4. Գ1. Գ4. Գ5.
12. Գնահատման ձևերը.
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 - Իրավաբանական հոգեբանության առարկան, խնդիրները, մեթոդնմերը: Իրավաբանական
հոգեբանության կառուցվածքը:
Թեմա 2 – Անձի բարոյազանց և իրավազանց վարքի կառուցվածքը: Անձի սոցիալական ախտահարման
գործոնները:
Թեմա 3 – Հանցագործի անձի հոգեբանական առանձնահատկությունները: Հանցավոր վարքի
հոգեբանական կառուցվածքը: Քրեական վարքի ակունքները.
Թեմա 4 – Հանցագործությունն ու հոգեկան խանգարումները: Մարդկային ագրեսիան և բռնությունը:
Թեմա 5 - Անչափահաս հանցագործների հոգեբանությունը: Ընտանեկան բռնություն: Սեռական բնույթի
հանցագործություններ: Կազմակերպված հանցագործության հոգեբանությունը: Հանցագործությունների
պրոֆիլակտիկայի հոգեբանական նախադրյալները:
Թեմա 6 - Քննչական գործունեության հոգեբանություն: Դատական հոգեբանություն: Փաստաբանական
գործունեության հոգեբանություն:
Թեմա 7 - Քրեակատարողական հոգեբանություն:
Թեմա 8 - Դատահոգեբանական փորձաքննություն: Փորձաքննությանը հանդիպող հարցադրումները:
Թեմա 9 - Դատահոգեբանական փորձաքննության նշանակումը, իրավական հիմքերը: Փորձագետի
ընտրությունը:
Թեմա 10 - Դատահոգեբանական փորձաքննությունը անչափահասների գործերով: Անչափահասի
124

մասնակցությունը փորձաքննությանը:
Թեմա 11 – Հետմահու դատահոգեբանական փորձաքննություն: Փորձաքննությունը ինքնասպանության
գործերով:
Թեմա 12 - Դատահոգեբանական փորձաքննությունը բռնությունների՝ սեռական, ֆիզիկական,
հոգեբանական, գործերով:
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Աղուզումցյան Ռ., Գասպարյան Ա., Մելքոնյան Վ. Իրավաբանական հոգեբանություն:
Ասողիկ հրատ., Եր. 2003.
2. Արզումանյան Ս., Գրին Է. Իրավաբանական հոգեբանություն: Զանգակ-97 հրատ., Եր. 2004.
3. Գրին Է.Ա. Ուղղիչ (պենիտենցիար) հոգեբանություն: Զանգակ-97 հրատ., Եր. 2002.
4. Аминов И.И. Юридическая психология. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2009.
5. Еникеев М.И. Основы общей и юридической психологии. М., 2010.
1. Հ/բ-023

2. Կոնֆլիկտի հոգեբանություն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 7 ժամ/շաբ.

5. 24դ/24գ/36լ/96ի

6. VII կիսամյակ

7. քննություն եզրափակիչ գնահատումով

8. Դասընթացի նպատակներն են


ուսանողին ծանոթացնել կոնֆլիկտի հոգեբանական դիտարկման հիմնադրույթներին,
տալ համակարգված գիտելիք կոնֆլիկտների, դրանց առաջացման, ընթացքի և
հանգուցալուծման հոգեբանական մեխանիզմների մասին:



Ուսանողների շրջանում ձևավորել կոնֆլիկտների տարբերակման, նախազգուշացման,
կանխարգելման և հանգուցալուծման հմտություններ:



քննարկել արդի հասարակական գործընթացներում կոնֆլիկտի վերլուծական տարրերի
առանձնահատկությունները եւ կարգավորման մեխանիզմները:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
Ա1. կոնֆլիկտի հոգեբանության հիմնական

2. Գործնական պարապմունք

դրույթների մասին

3. Բանավոր քննարկումններ

Ա2. կոնֆլիկտների առաջացմանն, ընթացքին

4. Ինքնուրույն աշխատանք

ու հանգուցալուծմանը վերաբերող
հոգեբանական մոտեցումներիմասին:
Ա3. դասակարգելու հասարակական կյանքում

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության

տարբեր տիպի սոցիալական և հոգեբանական

ընթերցում

կոնֆլիկտները,

2. Մասնակցություն քննարկումների,

Ա4. մեկնաբանելու հասարակական կյանքի
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տարբեր

ոլորտներում

դրսևորվող

խմբային աշխատանքների

սոցիալական և հոգեբանական կոնֆլիկտների

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

առաջացման պատճառները եւ կարգավորման

4. Զեկույցների պատրաստում

մեխանիզմները:
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
մասնագիտական կարողություններ

Բ1. կանխորոշել և տարբերակել
կոնֆլիկտային իրավիճակները,

1 Գործնական հարցումների ցուցադրում

Բ2. հայտնաբերել կոնֆլիկտների առաջացման

2 Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում

հոգեբանական գործոնները,
Բ3. կանխատեսել
կանխարգելել

և
հնարավորինս
կոնֆլիկտային

իրավիճակի զարգացումը,

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Բ4. կանխատեսել կոնֆլիկտային

1. Սոցիալ-հոգեբանական

իրավիճակում հայտնված անձի, խմբի

ուսումնասիրությունների ներկայացում

հնարավոր վարքային դրսևորումները,

2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և

Բ5. ընտրել կոնֆլիկտի հանգուցալուծման

ներկայացում

առավել արդյունավետ մարտավարությունն ու
իրականացնել այն:
տարբերակել և մեկնաբանել հասարակական

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

երևույթները,

1. Դասախոսություն

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

2. Գործնական պարապմունքներ

Գ1. կողմնորոշվել կենսական բարդ,

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները

կոնֆլիկտային իրավիճակներում,

գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

Գ2. օգնել շրջապատի մարդկանց

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն

կոնֆլիկտային իրավիճակներում

2. Պատճառականության ուսումնասիրություն

արդյունավետ գործելու, կոնֆլիկտներին
կոնստրուկտիվ լուծումներ տալու հարցում:

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1,Ա3,Ա4, Բ1, Բ2,Բ5, Բ6, Գ1,Գ2,Գ4, Գ5
12 Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Եզրափակիչ քննություն

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 20
միավոր.

Գնահատման մեթոդ. բանավոր քննություն ըստ առաջադրված
հարցաշարի:

Գնահատման չափանիշներ. հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
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Համառոտ բովանդակությունը
Թեմա 1. Կոնֆլիկտի հոգեբանությունը որպես գիտակարգ:
Թեմա 2. Կոնֆլիկտի հոգեբանության գաղափարների պատմական զարգացումը:
Թեմա 3. Կոնֆլիկտ հասկացության սահմանումը:
Թեմա 4. Կոնֆլիկտի կառուցվածքային, գործառութային, ուժաբանական, պատճառագիտական
նկարագրությունը:
Թեմա 5. Կոնֆլիկտների ընթացքը պայմանավորող հոգեբանական գործոնները:
Թեմա6. Կոնֆլիկտների դասակարգման հիմնական սկզբունքները:
Թեմա 7. Կոնֆլիկտների տեսակներն ու դրանց առանձնահատկությունները:
Թեմա 8. Անձը կոնֆլիկտում. կոնֆլիկտային վարք, կոնֆլիկտային մարտավարություն:
Թեմա 9. Կոնֆլիկտի կառավարում հասկացությունը. կոնֆլիկտի կանխատեսում, կանխարգելում,
հրահրում, ուղղորդում, հանգուցալուծում:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. — М.: Эксмо, 2009
2. Гришина Н. В. Психология конфликта. — СПб.: Питер, 2004.
3. Громова О. Н. Конфликтология. Курс лекций. — М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем»,
ЭКМОС, 2000.

4. Дмитриев А. В. Конфликтология. – М.: Гардарики. 2000.
5. Конфликтология / Под ред. А. С. Кармина. — СПб.: Лань, 1999.
1. Հ/բ 024

2.Ինքնակարգավորման հիմունքներ

4. 4 ժամ

5. 24դ/30գ/96ի

6. VII կիսամյակ

3. 5 կրեդիտ

7.2 Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ինքնաուսումնասիրման, ինքնաճանաչման և
ինքնակատարելագործման ունակություն, իրեն և այլոց անհրաժեշտության դեպքում օգնելու
մոտիվացիա և պատրաստակամություն:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.
/Ա մասնագիտական գիտելիք և

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն հետևյալ մեթոդներով

իմացություն/
Ա1

1. Դասախոսություն

իմանա

մեթոդներն

ինքնակարգավորման

ու

հոգեկարգավորման

տեսակները,
Ա2

ունենա

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

խորը

ինքնակարգավորման
վերաբերյալ
/Բ բուն մասնագիտական
կարողություններ/

2. Գործնական պարապմունք

գիտելիքներ
մեխանիզմների

1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
2. Լսարանային քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում
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Բ1 կիրառել տվյալ առարկային բնորոշ

4. Զեկույցների պատրաստում

մեթոդները,

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական

Բ2 կարողանա անցկացնել ինքնադիտում,

կարողություններ

անձնային
ինքնավերլուծություն,
Բ3

կարողանա

որակների

2. Բանավիճային ինտերակցիա
այցելուների

հետ

իրականացնել թերապևտիկ աշխատանք
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1

կարողանա

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում

վերլուծել

խնդիրները,
Գ2
հաղորդակցվել

այլ

առկա

ոլորտների

փորձագետների հետ,

3. Առաջադրանքների ստուգում
4. Ռեֆերատ
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Էսսե
2. Գրավոր ստուգում
3. Ինքնուրույն առաջադրանք
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական կարողություններ
հետևյալ մեթոդներով

1. Լսարանային քննարկումներ
2. Գործնական պարապմունքներ
3. Թիմային աշխատանք
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները գնահտվում
են հետևյալ մեթոդներով

1. Գրավոր ստուգում
2. Շնորհանդեսների ներկայացում
3. Ռեֆերատ
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3, Ա6, Բ2, Բ4, Բ5, Գ2, Գ3, Գ4
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ինքնակարգավորման ձևավորումն ու զարգացումը, առարկան, խնդիրներն ու մեթոդները
Թեմա 2. Հոգեկան ինքնակարգավորման էությունն ու

մեթոդները

Թեմա 3. Հոգեկան առողջության չափանիշներն ու մակարդակները, խաթարման ռիսկի գործոնները
Թեմա 4. Հետսթրեսային հոգեկարգավորում
Թեմա 5. Գեշտալտ թերապիա
Թեմա 6. Խաղաթերապիա
Թեմա 7. Հոգեդրամա
Թեմա 8. Հեքիաթաթերապիա
Թեմա 9. Արտթերապիա
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Թեմա 10. Հոգեկան վիճակները և դրանց ինքնակարգավորման մեթոդները
Թեմա 11. Հոգեգիմնաստիկա և մարմնային թերապիա
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Սարգսյան Վ.Ժ. Հոգեկարգավորում. Եր.: Աստղիկ, 2007. – 176 էջ:
2. Кандыба В.М. Психическая саморегуляция. Киев, 2001.
3. Панкратов А.Н. Саморегуляция психического здоровья. Практическое руководство. Изд-во
инст. Психотерапии. М., 2001.
4. Романин А.Н. Основы психотерапии: Учеб. пособие для студ. высш. заведений. – М.: Изд.
центр «Академия», 1999.- 208 с.
5. Шмигель Н.Е. Саморегуляция искусство управления собой
1.Հ/Բ 025

2.Հոգեբանական խորհրդատվություն

3 ժամ

5.24դ/14գ/14լ/68ի

6. VI կիսամյակ

4կրեդիտ

7. ստուգարք

8.Դասընթացի նպատակներնեն.



Ուսանողների մոտ ձևավորել հոգեբանական խորհրդտվության ընթացքի,
բովանբդակության, ուղղությունների և ձևերի մասին ամբողջական պատկերացում,



Նպաստել ուսանողների մոտ հոգեբանականան խորդհրդատվության հմտությունների
ձևավորմանը,



Պայմաններ ստեղծել ուսանողի մոտ խորհրդատվության իր մասնագիտագական ոճի
ձևավորման, հնարավորությունների գիտակցման և մսնագիտական աճի համար

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներնեն

10. Դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

1. Դասախոսություն

Ա 1 Նկարագրել առարկան, հիմնական մեթոդները,

2. Գործնական պարապմունք

Ա 2 ներկայացնել խորհրդատվության

3. Բանավոր քննարկումններ

տեսությունները,
Ա 3 Մեկնաբանել խորհրդատվական հիմնական

4. Լաբորատոր պարապմունքներ

տեխնիկաները, ուղղությունները:

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

մեթոդներով

Բ 1 խորհրդատվական աշխատանքում

1. Հանձնարարված գրականության

առանձնահատուկ ուղղվածություն դրսևորել
Բ

2

կարողնալ

տարբեր

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

ուղղությունների

մեթոդները համադրել, կիրառել գործնականում

ընթերցում, մշակում
2. Մասնակցություն քննարկումների,
խմբային աշխատանքների

Բ 3 հոգեբան-խորհրդատուին բնորոշ հատուկ
մասնագիտական և անձնային որակների դսևորում

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

Բ 4 Խորհրդատու- այցելու

4. Զեկույցների պատրաստում
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փոխհարաբերություններում ադյունավետության

5. Գրավոր ստուգարքի անցկացում

հասնելու կարողություն

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

մասնագիտական կարողություններ

Վերլուծել առկան, խնդիրները, տեսական
հոգեբանական գիտելիքները համակարգել, հաշվի

1. Գործնական հարցումների

առնել իրավիճակայնությունը ևառաջարկել դրանց

2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի

լուծման հնարավոր եղանակները:

ցուցադրում
անցկացման
առանձնահատկությունների
ուսուցում
3. հոգեկան խարգելիչ միջոցների
ուսուցում
4. այցելուի խնդիրների լուծման
տեխնիկաների սովորեցում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հոգեբանական խորհրդատվական
տեսությունների վերլուծությունների
ներկայացում
2. Խորհրդատվական մեթոդիկանեերի
կիրառում և ներկայացում
3. Խորհրդատուի անձի և
մասնագիտական
առանձնահատկությունների
ներկայացում
4. Խմբային և անհատական
խորհրդատվությունների
առանձնահատկությունների
ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերումն ըդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
1.Դասախոսություն
2.Գործնական պարապմունքներ
3. լաբորատոր պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրականկարողությունները
գնահտվում ենհետևյալ մեթոդներով

1. Այցելուի խնդիրների գործնական
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վերլուծություն
2. Խորհրդատվական զրույցի
իրականցում
3. Այցելու խնդիրի ադյունավետ լուծում
11. Դասըթացըձևավորում է կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
12 Գնահատմանձևերը.
Ստուգարք
13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալհիմնական բաժիններից.

1. Խորհրդատվության պատմություն: Հոգեբանական խորհրդատվության նպատակները և
խնդիրները:
2. Հոգեբանական խորհրդատվության նպատակները և խնդիրները: Խորհրդատվության
կառուցվածքը:
3. Հարցազրույցը որպես հոգեբանական խորհրդատվության հիմնական մեթոդ:
4. Հոգեբանական խորհրդատվության ընթացքը, փուլերը:
5. Հոգեբանական խորհրդատվության բորայական կոդեքսը:
6. Առաջնային հարցազրույցի առանձնահատկությունները:
7. Խորհրդատվության ավարտը, հետխորհրդատվական ընթացքը:
8. Խորհրդատվության հիմնական մոտեցումները: Դասական հոգեվերլուծություն:
9. Խորքային հոգեբանություն:
10. Ադլերյան խորհրդատվություն:
11. Կ.Ռոջերսի հումանիստական ուղղությունը
12. Գեշտալտ հոգեբանություն
13. Տրանսակտային վերլուծություն
14. Նեյրոլինգվիստիկական ծրագրավորում
15. Բիհեյվորիստական ուղղություն
16. Անհատական և խմբային խորհրդատվություն
14 Հիմնականգրականությանցանկ.

1. Абрамова Г.С. «Практическая психология Москва 1997г
2. Гледдинг С. «Психологическое консультирование Питер 2002г.
3. Кочунас Р. «Психологическое консультирование, групповая психотерапия М. 2003г.
4. Хухлаева О.В. «Основы психологического консультирования и психологической 2004
5. Шнейдер Л.Б. ВольноваГ.В. Зыкова М.Н. «Психологическое консультирование М.2002г.
1.026

2.Կրթության հոգեբանություն

2/2 ժամ

5.20դ/16գ/54ի

6. VI կիսամյակ

3 կրեդիտ
7. 2 Ստուգարք
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8. Դասընթացի նպատակներն են. ուսանողներին գիտելիքներ հաղորդել ուսուցման և
դաստիարակության տեսությունների և հիմնախնդիրների մասին, դրանց ազդեցության՝ հոգեկանի
մեխանիզմների և օրինաչափությունների, գործընթացների զարգաման վրա ինչպես նորմալ զարգացում
ունեցող անձանց, այնպես էլ՝ հատուկ կրթության կարիք ունեցողների դեպքում:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

իմացություն/

1. Դասախոսություն

Ա1 գիտենա կրթության հոգեբանության

2. Գործնական պարապմունք

դերը հասարակական զարգացման և

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը

մանկավարժական գործունեության

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

ոլորտում
Ա2 գիտենա զարգացման թերություններով

1. Գրավոր ստուգում

երեխաների կրթության կառուցվածքը
Ա3 գիտենա ճանաչողական գործընթացների

2. Թեստավորում

զարգացման դինամիկան ուսուցման և
դաստիարակության ազդեցության ներքո
/Բ բունմասնագիտականկարողություններ/
Բ1 կարողանա ցուցաբերել առարկայի
ընդհանուր կառուցվածքի և առանձին
մասերի միջև կապերի իմացություն
Բ2 գնահատել տարբեր տարիքի և

3. Ռեֆերատներ
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

1 Առանձին դեպքերի վերլուծություն
2 Հոգեբանամանկավարժական խնդիրների լուծում

զարգացման մակարդակ ունեցողների
սովորողների ուսումնական մոտիվացիան և

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

առաջադիմությունը
Բ3 կիրառել հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաներ,

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

որոնք ուղղված կլինեն բացահայտելու

1. Շնորհանդեսների ցուցադրւմներ
2. Էսսե

երեխայի դպրոցին հոգեբանական
պատրաստվածությունը, առաջադիմության

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական

անկման պատճառները, աշակերտ-

կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

աշակերտ, ուսուցիչ-աշակերը միջանձնային

1. Գործնական պարապմունքներ

հարաբերությունները, մասնագիտական

2. Մշակումներ, գրականության հետ

կողմնորոշումը որոշելուն:

աշխատանք

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները

Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
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աղբյուրներից, կատարել առանձին դեպքերի

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն

վերլուծություն

2. Պատճառահետևանքային կապերի

Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել յուրացրած

վերլուծություն

գիտելիքը և հմտությունները
11. Դասըթացըձևավորում է կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունքները .
Ա3,Ա5,Ա6, Բ2,Բ4, Բ6, Գ1,Գ2
12 Գնահատմա ձևերը.
1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կրթությունը որպես համակարգ և գործընթաց
Թեմա 2. Ուսուցում և զարգացում: Զարգացնող ուսուցում
Թեմա 3. Կրթական գործընթացի սուբյեկտները` մանկավարժ և սովորող: Ուսումնական
գործունեության սուբյեկտի տարիքային առանձնահատկությունները Թեմա 4. Ուսումնական
գործունեության ընդհանուր կառուցվածքը և բնութագիրը: Ուսումնական մոտիվացիա
Թեմա 5. Ուսումնական գործունեության սուբյեկտի տարիքային առանձնահատկությունները
Թեմա 6. Մանկավարժական գործունեության բնութագիրը, ձևերը, հիմնական գործառույթները
Թեմա 7.

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթական

համակարգը
Թեմա 8. Կրթության առանձնահատուկ կարիքների սահմանումը
Թեմա 9. Խոսքի, լսողության, տեսողության խնդիրներ ունեցող երեխաների կրթությունը:
Թեմա 10. Մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների կրթությունը
Թեմա 11. Մտավոր հետամնացություն ունեցող երեխաների կրթությունը
Թեմա 12. Ուսումնական ունակությունների զարգացման յուրահատուկ տիպի խանգարումներ
ունեցողների ուսուցումը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Овчарова Р.В. Практическая психология образования.- М., 2003
2. Педагогическая психология: Учеб. для студ. высш учеб заведений / Под ред. Н.В. Клюевой.
- М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003
3. Педагогическая психология: учебное пособие /Под ред. И.Ю. Кулагиной. - М.: ТЦ сфера,
2008
4. Столяренко Л.Д. Педагогическая психология. — Ростов н/Д: Феникс, 2003
1. Հ/բ-027
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Հաղորդակցման հոգեբանություն

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. 20դ/16գ/54ի

6. VII

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակներն են
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Ձևավորել հաղորդակցության սկզբունքների և գործառույթների մասին գիտելիքներ
Հաղորդակցման հոգեբանական առանձնահատությունների, օրինաչափությունների և
մեխանիզմների վերաբերյալ լիարժեք մասնագիտական գիտելիքներ, ինչպես նաև՝
դրանց գործնական կիրառման կարողություններ և հմտություններ:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն

մեթոդները

ունակ կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

իմացություն/

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք

Ա1. Սահմանել և մեկնաբանել

3. Բանավոր քննարկումններ

հաղորդակցման հոգեբանական

4. Ինքնուրույն աշխատանք

հիմքերը, առանձնահատկությունները,

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը

օրինաչափություններն ու
մեխանիզմները,

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում

Ա2. Ներկայացնել և քննարկել անձի

2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային

շփման-հաղորդակցման և

աշխատանքների

վարքագծային հատկանիշների

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

հոգեբանական կողմը.
Ա3. Վերլուծել անձի անհաատական

4. Զեկույցների պատրաստում

առանձնահատկությունների ,

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական

մոտիվացիայի դերը միջանձնային

կարողություններ

հարաբերություններում,

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում

/Բ բուն մասնագիտական

2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

կարողություններ/
Բ1.

առանձնահատկությունների ուսուցում

Վերլուծել

հաղորդակցման

իրադրությունները
Բ2.

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Համադրել

ինֆորմացիայի

մատուցման եղանակները

2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և

հաղորդակցման իրականացման

ներկայացում

արդյունավետ մեթոդները՝ կոնկրետ

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական կարողություններ

խնդիրներից ելնելով

հետևյալ մեթոդներով

/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Տիրապետել

հաղորդակցման

արդյունավետ

եղանակներին

և

արդյունավետությամբ դրանք կիրառել
մասնագիտական

և

1. Սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրությունների
ներկայացում

Բ3. Որոշել միջանձնային

Գ1.

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

առօրյա

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները գնահտվում են
հետևյալ մեթոդներով
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հաղորդակցման պրոցեսում

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն

կողմնորոշվել կենսական բարդ,

2. Պատճառականության ուսումնասիրություն

կոնֆլիկտային իրավիճակներում,
Գ2. Կիրառել միջանձային և
մանկվարժական հաղորդակցման
ուսումնական խնդիրների, վերաբերյալ
տեղեկության հավաքագրման,
մշակման և պահպանման մեթոդները:
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2, Բ2, Բ3, Գ1, Գ3, Գ5
12 Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

2 ընթացիկ ստուգումներ

1-ին ընթացիկ սռուգումըը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ
հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
2-րդ ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր.
Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ հարցերին
գրավոր կերպով և թեսթային աշխատանք:

Համառոտ բովանդակությունը
Թեմա 1.Միջանձնային հաղորդակցման ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2. Միջանձնային հաղորդակցման գործընթացի կառուցվածքը տարրերը և գործառույթները :
Թեմա 3. Հաղորդակցման տիպերը և տեսակները:
Թեմա 4. Խոսքի տեսակները:
Թեմա 5.Արդյունավետ խոսքի հատկությունները և ներկայացվող պահանջները հաղորդակցման
կառավարման գործընթացում:
Թեմա 6. Միջանձնային կրթական հաղորդակցման գաղափարական ակունքներն ու զարգացումը:
Թեմա 7. Մանկավարժական հաղորդակցման միջոցները:
Թեմա 8. Միջանձնային հաղորդակցման խոչընդոտները:
Թեմա 9. Վերբալ և ոչ վերբալ հաղորդակցում:
Թեմա 10. Հռետորական ոչ վերբալ միջոցներ:
Թեմա 11.Ոչ վերբալ հաղորդակցում:
Թեմա 12. Միջանձնային փոխհարաբերություններում կոնֆլիկտի էությունը:
Թեմա 13. Բախումների հաղորդակցում: Պատճառները և հաղթահարման ուղիները միջանձնային
փոխհարաբերություններում: Թեմա 14. Հաղորդակցման օճերը. Անհատական ոճ:
Թեմա 15. Սոցիալական և կրթական միջանձնայն հաղորդակցությունների մակարդակները:
Թեմա 16. Կոմունիկացիայի էությունը:
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Թեմա 17. Միջանձնային հաղորդակցություն:
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 1990, 2006
2. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. Тайны эффективного взаимодействия. –
СПб.,2007.
3. Волкова А. И. Психология общения. – Ростов-на-Дону, 2007.
4. Ильин Е. П. И46 Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 2009. — 576
с.
5. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное общение: Учебник для вузов.
—СПб., 2001.
ՀԱՏՈՒԿ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ
ԿԱՄԸՆՏՐԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
1.Հ/բ 028

2.

Շեղվող

և

ագրեսիվ

վարքի

3. 4կրեդիտ

հոգեբանություն
4. 4 ժամ

5. 12դ/12գ/12լ/108ի

6. VI կիսամյակ

7. քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են



ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում շեղվող և ագրեսիվ վարքի վերաբերյալ,



ուսանողին զինել շեղվող վարքի հետ հոգեբանական աշխատանքի պրակտիկ ու
տեսական գիտելիքներով:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10.

Դասընթացի

մեթոդները

ավարտին

ուսանողն

ունակ կլինի.

Դասավանդման,ուսումնառության

գիտելիք

և

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

իմացություն/

1. Դասախոսություն

Ա1 սահմանել շեղվող վարք, ագրեսիվ

2. Գործնական պարապմունք

վարք հասկացությունները

3. Բանավոր քննարկումններ

ներկայացնել

շեղվող

յուրաքանչյուր

վարքի
տեսակի

առանձնահատկությունները
Ա3

ներկայացնել

կանխարգելման
մեթոդները,
կանխարգելման

գնահատման

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական

Ա2

և

հոգեբանական
ու
շեղվող
ու

շտկման
վարքի
շտկման

հոգեբանական աշխատանքի կողմից
լուծվող հիմնական խնդիրները:

Ուսանողի

մասնագիտական

գիտելիքը

և

իմացությունը

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
2. Մասնակցություն

քննարկումների,

խմբային

աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում
4. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում
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գործնական մասնագիտական

կարողություններ
/Բ

բուն

մասնագիտական

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում

կարողություններ/

2. Հոգեախտորոշիչ

Բ1 կարողանալ կիրառել տվյալ
առարկային բնորոշ մեթոդները,
Բ2

կիրառել

համապատասղան

կանխարգելիչ և շտկողական միջոցներ
Բ3

ցուցաբերել

ոլորտում

ուսումնասիրման

թեստերի

անցկացման

առանձնահատկությունների ուսուցում
3. հոգեկանխարգելիչ միջոցների ուսուցում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները գնահատվում
են հետևյալ մեթոդներով

1. Հոգեբանական

հետազոտությունների

ուսումնասիրությունների

ներկայացում

անցկացման կարողություններ:

2. Ախտորոշիչ

մեթոդիկանեերի

կիրառում

և

ներկայացում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական կարողություններ
մասնագիտական
խորացնել

և

գիտելիքները
փոխանցել,

հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն

նոր

2. Գործնական պարապմունքներ

գաղափարներ առաջ քաշելու,թիմում
աշխատելու,

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները գնահտվումեն

գնահատման գործիքներ կիրառելու,

հետևյալ մեթոդներով

նախագիծ

պլանավորելու

և

իրականացնելու:

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
2. Պատճառականության ուսումնասիրություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1,Ա2, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ2
12 Գնահատման ձևերը.
Եզրափակիչ քննություն
13 Դասընթացը բաղկացածէ հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1. Շեղվող և ագրեսիվ վարքի հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան: Գիտության
սահմանումն ու զարգացումը Նորմա և շեղում հասկացությունների պարզաբանում: Սոցիալական նորմ:
Շեղվող վարքի բաղադրիչներ: Շեղվող վարքի առանձնահատկություններ:

Թեմա

2.Շեղվող

վարքի

տեսակների

դասակարգումը:

Իրավասոցիալական

մոտեցում:

Մանկավարժական մոտեցում: Բժշկական մոտեցում: Հոգեբանական մոտեցում:

Թեմա

3.

Շեղվող

վարքի

ձևավորման

վրա

ազդող

գործոնները:

Սոցիալական

գործոններ:

Կենսաբանական գործոններ: Հոգեբանական գործոններ:

Թեմա

4.

Շեղվող

վարքի

տեսակները:

Ադիկտիվ

վարք՝

հարբեցողություն,

թմրամոլություն,

համակրգչային կախվածություն: Սուիցիդալ վարք, առանձնահատկությունները: Թափառաշրջություն:
Մուրացկանություն: Փախուստ տնից: Վանդալիզմ: Գրաֆիտի: Դելիկվենտ վարք:

Թեմա

5.

Շեղվող

վարքի

ուսումնասիրության

տեսությունները: Հոգեվերլուծական

մոտեցում:

Բիհեյվորիստական մոտեցում:

Թեմա 6. Ագրեսիվ վարքը որպես շեղվող վարքի տեսակ, տեսակներն ու առանձնահատկությունները:
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Ագրեսիա, ագրեսիվությու եզրույթների տարբերակում: Ագրեսիայի սահմանումը տարբեր հոգեբանների
կողմից: Ա. Բասսի, Գ. Ամմոնի, Լ. Պ. Կոնիշևայի ագրեսիայի տեսակների դասակարգումները:
Ագրեսիայի սեսակները ըստ վարքի ձևի, ուղղվածության, նպատակի, առաջացման պատճառի,
ազդեցության և դրանց առանձնահատկությունները:
Թեմա 7. Ագրեսիվ վարքի առաջացման պատճառները: Հ Ռ. Բարոնի, Դ. Զիլմանայի, Չ. Մյուլլերի, Մ.
Միդի, Ի. Ա. Ֆուրմանովայի մոտեցումները: Ընտանեկան դաստիարակությունը որպես ագրեսիվ վարքի
առաջացման պատճառ:

Թեմա 8. Ագրեսիվ վարքի դրսևորման առանձնահատկությունները կախված ագրեսորի տարիքային ու
սեռային առանձնահատկություններից: Ագրեսիվ վարքի առանձնահատկություննեը նախադպրոցական
տարիքում, դեռահասների մոտ: Արական և իգական սեռերի մոտ ագրեսիվության մակարդակների միջև
տարբերության առկայության համեմատական վեևլուծություն:

Թեմա 9. Շեղվող վարքի կանխարգելման հիմնական ուղղությունները: Առաջնային պրոֆիլակտիկա:
Երկրորդային պրոֆիլակտիկա: Երրորդային պրոֆիլակտիկա: Հոգեբանական պրոֆիլակտիկայի
ուղղությունները, իրականացման ձևերը: Պրոֆիլակտիկայի առանձնահատկությունները շեղվող վարքի
տարբեր տեսակների ժամանակ:

Թեմա

10. Շտկողական աշխատանքը շեղվող վարքի ժամանակ: Հոգեբանական ինտերվենցիայի

առանձնահատկությունները շեղվող վարքի ժամանակ: Շտկողական աշխատանքը շեղվող վարքի
տարբեր տեսակների ժամանակ:
14 Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Азарова Л.А., Сятковский В.А. Психология девиантного поведения. Минск: ГИУСТ БГУ,
2009
2. Бэрон Роберт, Ричардсон Дебора –Агрессия.- Спб: питер, 2001
3. Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения).— М., 2004.
4. Ильин Е.П., Психология агрессивного поведения. СПб.: Питер, 2014
5. Клейберг Ю.А. — «Психология девиантного поведения. СПб.: Речь, 2007
1.

2. Սթրեսի կառավարում

4. 4 ժամ

5. 12դ/12գ/12լ/108ի

6. VIII կիսամյակ

3. 4 կրեդիտ

7. Եզրափակիչ ավարտական քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են
●

Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆունդամենտալ գիտելիքներ սթրեսի կառավարման հոգեբանական
և ֆիզիոլոգիական մեխանիզմներին

●

Ձևավորել սթրեսային իրավիճակներում ինքնակարգավորման հմտություններ

●

Ձևավորել պատկերացում սթրեսային իրավիճակներում գտնվող մարդկանց հետ հոգեբանական
պրակտիկ աշխատանքների կազմակերպման մասին

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի.

մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և

իմացություն հետևյալ մեթոդներով
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իմացություն/

13. Դասախոսություն

Ա1 Նկարագրել սթրեսի կառավարման

14. Գործնական պարապմունք

ուսումնասիրման ոլորտը և բաժինները

15. Բանավոր քննարկումններ

Ա2 Ներկայացնել անձի սթրեսային
դրսևորումների վերաբերյալ

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

տեսությունները

14. Հանձնարարված գրականության ընթերցում

Ա3 Մեկնաբանել սթրեսային

15. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային

իրավիճակներում գտնվող մարդկանց և
հոգեբանի փոխհարաբերությունների
առանձնահատկությունները և
օրինաչափությունները
/Բ բուն մասնագիտական

աշխատանքների
16. Շնորհանդեսների ներկայացում
17. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

կարողություններ/

1 Գործնական հարցումների ցուցադրում

Բ1 Հետևել սթրեսային իրավիճակները

2 Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

Բ2 Կիրառել համապատասղան
կանխարգելիչ և շտկողական միջոցներ
Բ3 Ընտրել համապատասխան մեթոդներ`
կազմակերպելու հոգեբանական

առանձնահատկությունների ուսուցում
3 Հոգեկանխարգելիչ միջոցների ուսուցում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

աշխատանքները սթրեսային

Հոգեբանական ուսումնասիրությունների ներկայացում

իրավիճակներում գտնվող մարդկանց հետ

Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և ներկայացում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական

հետազոտություն կատարել սթրեսածին

կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

բնագավառներում, սատարել

4. Դասախոսություն

մասնագիտական ընտրության,

5. Գործնական պարապմունքներ

պատրաստման և որակավորման

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները գնահտվում

աշխատանքներին, ուղեկցել աշխատանքի

են հետևյալ մեթոդներով

կառավարման մեթոդական և
տեխնիկական գործընթացներին:

3. Համախտանիշների գործնական վերլուծություն
4. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
5. Պատճառականության ուսումնասիրություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Սթրեսի կառավարման առարկան, նպատակը, խնդիրները, միջոցները
Թեմա 2՝ Սթրես, նրա տեսակները և ախտանիշները
Թեմա 3՝ Սթրեսի առաջացման ֆիզիոլոգիական և հոգեբանական հիմքերը
Թեմա 4` Մասնագիտական այրում, դրա ախտանիշները և հետևանքները
Թեմա 5` Պատրաստություն կարևոր և տհաճ իրադարձություններին
Թեմա 6՝ Սթրեսակայունության բարձրացման միջոցներ
Թեմա 7` Սթրեսային իրավիճակների նկատմամբ բացասական տրամադրվածությունը և
հաղթահարման ուղիները
Թեմա 8` Առաջին հոգեբանական օգնություն սթրեսի ժամանակ
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Дмитрий Ковпак- Стресс-менеджмент, Издательство «Питер», 2012
2. Владислав Вавилов- Политический стресс-менеджмент, 2015
3. Юрий Щербатых- Психология стресса и методы коррекции, 5-469-01517-8, 2006
4. Маккей, Дэвис, Фэннинг: Как победить стресс и депрессию, Питер, 2011
5. Bob Losyk- Get a Grip!: Overcoming Stress and Thriving in the Workplace, ISBN: 978-0-47165949-5, 2004
1. ՀԲ 030

2.Աշխատանքի

4 կրեդիտ

հոգեբանություն
2/2 ժամ

5.12դ/12գ/12լ/108ի

6. 5-րդ կիսամյակ

7. Ստուգարք

8. 1.Դասընթացի նպատակներն են. Ուսանողին գիտելիքներ հաղորդել աշխատանքային
գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունների, աշխատանքի գիտական կազմակերպման
կողմերի, մարդկանց մասնագիտական և անձնային որակների, աշխատանքային հմտությունների և
կարողություններիձևավորման մեխանիզմների և օրինաչափությունների մասին:
8. 2. Գիտելիքներ հաղորդել. աշխատանքի պայմանների ազդեցությամբ աշխատողի հոգեկանում
հավանական բացասական հոգեվիճակների, սթրեսների և մասնագիտական հիվանդությունների
առաջացման վրա:
8. 3. Գիտելիքներ հաղորդել տարբեր պայմաններում աշխատողների հոգեբանական
պատրաստվածության աղտորոշման վերաբերյալ:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն

մեթոդները

ունակ կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

իմացություն/

1. Դասախոսություն

Ա1 աշխատանքի հոգեբանության դերը

2. Գործնական պարապմունք

հասարակական, տնտեսական,

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը

կրթական գործունեության ոլորտում
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Ա2 գիտենա մասնագիտական

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

կարողությունների և հմտությունների

1. Գրավոր ստուգում

ձևավավորման կառուցվածքը

2. Ռեֆերատներ

Ա3 գիտենա աշխատանքային
գործունեության արդյունավետության

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

և անձի ընդունակությունների միջև
եղած կապը
/Բ բուն մասնագիտական
կարողություններ/
Բ1 կարողանա տարբեր
մասնագիտությունների համար
,,պսիխոգրամմաներ,, կազմել
Բ2 գնահատել տարբեր տարիքի,
աշխատանքային փորձ ունեցող
աշխատողների մոտիվացիան և դրա
վրա ազդող գործոնները
Բ3 կիրառել էրգոնոմիկ մեթոդիկաներ,
որոնք ուղղված կլինեն բացահայտելու

1 Աշխատանքային գործունեության մեջ ներգրավված
մարդու հոգեկան գործընթացների,
ընդունակությունների և հոգեվիճակների ախտորոշում
2 Մասնագիտական հիվանդությունների և սթրեսների
կանխարգելման ուղղությամբ խորհրդատվություն
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Շնորհանդեսների ցուցադրւմներ
2. Էսսե
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական կարողություններ
հետևյալ մեթոդներով

աշխատանքի արդյունավետության և

1. Գործնական պարապմունքներ

աշխատողի հոգեբանական

2. Մշակումներ, գրականության հետ

պատրաստվածության միջև եղած

աշխատանք

փոկադարձ կապերը
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1 օգտվել տեղեկատվության
տարատեսակ աղբյուրներից, կատարել
առանձին դեպքերի վերլուծություն
Գ2 ստեղծագործաբար կիրառել
յուրացրած գիտելիքը և

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները գնահատվում
են հետևյալ մեթոդներով

1. Մասնավոր դեպքերի վերլուծություն
2. Պատճառահետևանքային կապերի
վերլուծություն

հմտությունները
11. Դասըթացըձևավորում է կրթականծրագրիհետևյալվերջնարդյունքները .
Ա3,Ա5,Ա6, Բ2,Բ4, Բ6, Գ1,Գ2
12 Գնահատմա ձևերը.
1-ին գրավոր ստուգում
2-րդ գրավոր ստուգում
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13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Աշխատանքի հոգեբանության ծագման պատմությունը, առարկան, խնդիրները, մեթոդները
Թեմա 2 Աշխատանքը որպես հասարակական երևույթ, մարդը որպես աշխատանքի սուբյեկտ
Թեմա 3 Աշխատանքային կարողություններ և հմտություններ: Դրանց ձևավորման մեխանիզմներն
ու փուլերը
Թեմա 4 Աշխատողի ընդունակությունների կառուցվածքը և աշխատանքի արդյունավետությունը
Թեմա 5 Մասնագիտական կարևոր հատկանիշների հետազոտման միջոցառումների պահանջները
Թեմա 6 Աշխատանքում հաղորդակցման գործընթացի առանձնահատկությունները
Թեմա 7 Աշխատանքին հոգեբանական պատրաստվածություն, աշխատանքի պայմանների
անհատականացման հիմնախնդիրը
Թեմա 8 Օպտիմալ և էքստրեմալ պայմաններում հոգեվիճակների գնահատման մեթոդները
Թեմա 9 Սթրեսների, ֆրուստրացիաների պատճառները և հաղթահարման ուղիները
Թեմա 10 Աշխատանքային դրդապատճառներ և մոտիվացիա
Թեմա 11 Ինժեներական հոգեբանություն
Հիմնական գրականություն
Климов Е. А., Введение в психологии труда М. 2002
Карпов А. В. , Маркова Е. Б. Психология труда С-П. 2006
Платонов К.К. Вопроси психологии труда М. 2004
Лоос В.Г Психологическая класификация професии М. 2004
1. Հ/բ-031

2. Կառավարման հոգեբանություն

4. 4ժամ/շաբ.

3 4 ECTS կրեդիտ

5. 12դ/12գ/12լ/108ի

6. VIII կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են


Ծանոթացնել

կառավարման

հոգեբանական

առանձնահատկություններին,

կառավարման գործառույթներին և դերին կազմակերպությունում:


Սովորեցնել հոգեբանական գիտելիքների արդյունավետ կիրառումը կառավարման
գործընթացում:



Ձևավորել գործնական հմտություններ մասնագիտական գործունեության ընթացքում
կիրառելու համար:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

իմացություն/
Ա1.

կառավարման

2. Գործնական պարապմունք

հոգեբանության առարկան, խնդիրները,
մեթոդները և կապը այլ գիտաճյուղերի հետ

3. Բանավոր քննարկումններ

Ա2.

Ծանոթացնել

1. Դասախոսություն

Ներկայացնել

կառավարման

4. Ինքնուրույն աշխատանք
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հոգեբանության

դասական

և

ժամանակակից տեսությունները
Ա3.

Իմանալ

կազմակերպության

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1.

Հանձնարարված գրականության

կառավարման համակարգերի մասին
Ա4.
Սահմանել
և
մեկնաբանել

ընթերցում

կառավարման ոճերի և դրանց աշխատանքի

խմբային աշխատանքների

արդյունավետության հետ կապի մասին
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1.

Վերլուծել

ղեկավար-ենթակա
բնույթը
Բ2.

կազմակերպությունում
հարաբերությունների

Համադրել

կառավարան

տեսությունները
Վերլուծել

հաղորդակցման

իրադրությունները

2.

Մասնակցություն քննարկումների,

3.

Շնորհանդեսների ներկայացում

4.

Զեկույցների պատրաստում

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ

1 Գործնական հարցումների ցուցադրում
2 Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում

Բ3. Մշակել աշխատակցի ադապտացիոն,
ուսուցման, զարգացման պլան

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

Բ4. Մշակել աշխատակցի գնահատման և

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

խրախուսման մեթոդներ

1.

Սոցիալ-հոգեբանական

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

ուսումնասիրությունների ներկայացում

Գ1. Ներկայացման հմտություններ

2.

Գ2. Խմբային աշխատանքի հմտություններ

կիրառում և ներկայացում

Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1.

Դասախոսություն

2.

Գործնական պարապմունքներ

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
2. Պատճառականության ուսումնասիրություն
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1, Ա2, Ա5, Բ1, Բ2, Բ3, Բ5, Գ1, Գ2,
12 Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

2 ընթացիկ ստուգումներ

1-ին ընթացիկ սռուգումըը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական
պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային
աշխատանք:
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Գնահատման չափանիշներ. մտքի
տրամաբանվածություն, ինքնուրույնություն, նյութի
ճիշտ մեկնաբանություն:
2-րդ ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական
պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային
աշխատանք:

Համառոտ բովանդակությունը
Թեմա 1.Կառավարման հոգեբանության առարկան և խնդիրները
Թեմա 2. Կառավարման հոգեբանության կապը այլ գիտությունների հետ
Թեմա 3. Կառավարման հոգեբանության ուսումնասիրության մեթոդները
Թեմա 4. Կառավարման տեսությունները
Թեմա 5. Ղեկավարման ոճերի տեսակները, դրանց կիրառումը և աշխատանքի արդյունավետությունը
Թեմա 6. Ղեկավար-ենթակա հարաբերությունները աշխատանքյին կոլեկտիվում
Թեմա 7. Ղեկավար-լիդերի անձնային որակները
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Бандурка А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психология управления. - Харьков: ООО
«Фортуна-пресс1998.
2. Вересов Н.Н. Психология управления: Учеб. пособие. - М.; МПСИ; Воронеж: Изд-во НПО
«МОДЭК», 2001
3. Власова Н.М. Руководство по управлению людьми: инструменты власти и влияния. - М.:
ИНФРА-М, 2000
4. Занковский А.Н. Организационная психология: Учеб. пособие. - М.: Флинта: МПСИ, 2000.
5. Кабаченко Т.С. Психология в управлении человеческими ресурсами: Учебн. пособие. - СПб.:
Питер. – 2003.
1. Հ/բ-032

2. Ստեղծագործության

3. 4 ECTS կրեդիտ

հոգեբանություն
4. 4ժամ/շաբ.

5. 12դ/12գ/12լ/108ի

6. VIII կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են


ուսանողի մոտ ձևավորել լիարժեք գիտելիքներ ստեղծագործության հոգեբանության
հիմնական գաղափարների մասին:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և

իմացություն հետևյալ մեթոդներով
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իմացություն/
Ա1.

1. Դասախոսություն

թվարկելու

ստեղծագործության

2. Գործնական պարապմունք

հիմնական

3. Բանավոր քննարկումններ

հոգեբանության
հասկացությունները
Ա2.
ընտրելու

և

հիմնավորելու

ստեղծագործության

հոգեբանության

ուղղությունները
Ա3.

մեկնաբանելու

գործընթացը,

ստեղծագործության

մոտիվացիան,

ընթացքը,

նպաստող և խոչընդոտող գործոնները
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1.

կիրառելու

ստեղծագործության

4. Ինքնուրույն աշխատանք
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում
4. Զեկույցների պատրաստում

հոգեբանության մեթոդները պրակտիկայում

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական

Բ2.

կարողություններ

վերլուծելու

ստեղծագործողի

աշխատանքի արդյունքները

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

Գ1.

առանձնահատկությունների ուսուցում

համեմատելու ստեղծագործության

հոգեբանությունը

հոգեբանության

ուղղությունների հետ
Գ2. Ներկայացման հմտություններ

այլ

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Սոցիալ-հոգեբանական
ուսումնասիրությունների ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և
ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
2. Պատճառականության ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1, Ա3, Ա4, Բ1, Բ2, Բ3, Բ6, Գ1, Գ3
12 Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

2 ընթացիկ ստուգումներ

1-ին ընթացիկ սռուգումը գնահատվում է առավելագույնը 20
միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական
145

պատասխաններ հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային
աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
2-րդ ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 20
միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ
հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային աշխատանք:

Համառոտ բովանդակությունը
1. Ստեղծագործության հոգեբանության առարկան, մեթոդները, կապն այլ գիտությունների հետֈ
2. Ստեղծագործությունը բացատրող տեսությունները․հոգեվերլուծական,անալիտիկ,ախտաբանական և
այլնֈ
3. Ստեղծագործության հոգեբանության բնագավառները․գիտական և գեղարվեստականֈ
4. Ստեղծագործական աշխատանքի հիմնական փուլերը․գիտակցական աշխատանք, ինկուբացիա,
փայլատակումվերջնական արդյունքֈ
5. Ստեղծագործ անձին բնորոշ առանձնահատկություններըֈ
6. Կրեատիվություն և ստեղծագործությունֈ Կոնվերգենտ և դիվերգենտ մտածողությունֈ Թորենսի
ինտելեկտուալ շեմ հասկացությունըֈ
7. Ստեղծագործական ընկալումֈ Գյոթեի և Լեոնտևի մեկնաբանումներըֈ
8. Նորը որպես ստեղծագործության արդյունքֈ Նորի ընկալման արքետիպային մակարդակը;
9. Մշակութային անգիտակցականը որպես գեղարվեստական մտածողության աղբյուրֈ
10.Ստեղծագործական գործընթացը որպես թերապիաֈ
15. Հիմնական գրականության ցանկ.

1.

Թութունջյան Հ․,Հոգեբանական էտյուդներ,Եր․1991․

2.

Выготский Л. Психология искусства.М.1986.

3.

Ермолаева-Томина Л.Психология художественного творчества.М.2003.

4.

Калошина И. Психология творческой деятельности.М.2010.

5.

Николаенко Н. Психология творчества. СПБ 2005.

1. Հ/բ-033

2. Հոգեբ. Ծառայությունը

3. 4 կրեդիտ

կրթության բնագավռում
4. 2 ժամ

5. 12դ/12գ/12լ/ 84ինքն.

6. VIII կիսամյակ

7. Եզրափակիչ ավարտական քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են
●

Ծանոթացնել կրթության բնագավառում հոգեբանական ծառայության գործունեության
կազմակերպման և իրականացման առանձնահատկություններին,
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●

Փոխանցել գիտելիքներ կրթության բնագավառում հոգեբանական աշխատանքներ կատարելու
վերաբերյալ:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/
Ա1. սահմանել և մեկնաբանել կրթության
բնագավռում հոգեբանական ծառայության
կազմակերպման հիմնական սկզբունքները,

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման
մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն հետևյալ մեթոդներով
Դասախոսություն
Գործնական պարապմունք
Բանավոր քննարկումններ
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Ա2. Ներկայացնել և քննարկել կրթության
բնագավառում հոգեբանական
ծառայության գործունեության հիմնական
ուղղությունները,
Ա3. Թվարկել և բացատրել դպրոցի տարբեր
օղակներում հոգեբանական ծառայության
գործունեության
առանձնահատկությունները:
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. Վերլուծել կրթության բնագավառի
հոգեբանական ծառայությանն առնչվող
խնդիրները,
Բ2. Ձևակերպել կրթական բնագավառի

Հանձնարարված գրականության ընթերցում
Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
Շնորհանդեսների ներկայացում
Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ
Գործնական հարցումների ցուցադրում
Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում
Հոգեկանխարգելիչ միջոցների ուսուցում

հոգեբանական ծառայության գործնական

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

մոդել:

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
Հոգեբանական ուսումնասիրությունների ներկայացում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/

Ախտորոշիչ մեթոդիկաների կիրառում և ներկայացում

Գ1. վարել գիտական բանավեճ::

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
Դասախոսություն
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Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով
Համախտանիշների գործնական վերլուծություն
Դեպքերի գործնական վերլուծություն
Պատճառականության ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2, Ա5, Ա6, Ա7, Բ1, Բ2, Բ4, Բ5, Գ3, Գ4
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կրթության հոգեբանական ծառայության ծագւմը, զրգցումը և ներկա վիճակը:
Թեմա 2. Կրթության հոգեբանական ծառայության առարկան և խնդիրները:
Թեմա 3. Կրթության ոլորտի գործնական հոգեբանը որպես մասնագետ:
Թեմա 4. Կրթության ոլորտի գործնական հոգեբանի գործունեության սկզբունքները:
Թեմա 5. Կրթության ոլորտի գործնական հոգեբանի գործունեության հիմնական տեսակները:
Թեմա 6. Գործնական հոգեբանը որպես մասնագետ և որպես անձ:
Թեմա 7. Հոգեբանի աշխատանքի հիմնական ուղղությունները նախադպրացական տարիքի երեխաների
հետ:
Թեմա 8. Հոգեբանի աշխատանքը դպրոցական պատրաստվածության ձևավորման գործում:
Թեմա 9. Հոգեբանի աշխատանքի առանձնահատկությունները կրտսեր պրոցական տարիքում:
Թեմա 10. Դպրոցական հոգեբանի աշխատանքը դեռահասների հետ:
Թեմա 11. Դպրոցական հոգեբանի աշխատանքը վաղ տարիքի պատանիների հետ:
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Թեմա 12. Հոգեբանության դասավանդումը դպրոցում:

14․ Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Դպրոցի հոգեբանի մեթոդական ուղեցույց – Անուշ Ալեքսանյան, Երևան, 2011թ.
Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В.
Дубровиной — СПб.: Питер, 2004. — 592 с.
2. Хухлаева О.В. - Школьная психологическая служба. Работа с учащимися. М.Генезис, 2007,
208с
3. M. Asch - An Introduction to Educational Psychology, Sarup & Sons 2005ֈ
4. Kelvin Seifert and Rosemary Sutton, Educational psychology, Second edition, 2009
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2. Հոգեգենետիկայի հիմունքներ

4. 4 ժամ

5. 12դ/12գ/12/108ի

6. VIII կիսամյակ

3. 4 կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալգրավորքննություն

8. Դասընթացինպատակներնեն



Ներկայացնելհոգեգենետիկայիորպեսհոգեբանականառանձնահատկություններիժառան
գականության և փոփոխականությանմասինգիտությանհիմնադրույթները, մեթոդները



Պատկերացումձևավորելանձնավորությանզարգացմանընթացքումժառանգականության
և միջավայրիազդեցությանդերիմասին

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներնեն

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացիավարտինուսանողնունակկլինի.
/Ա.մասնագիտականգիտելիք և իմացություն/

մեթոդները
Ուսանողըձեռք է բերումմասնագիտական գիտելիք և

Ա1.Վերարտադրել

հոգեգենետիկայի

մեթոդաբանությունը
Ա2. Նկարագրել ժառանգականության և
միջավայրի

ազդեցության

օրինաչափությունները
անհատական

և

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

1.

Դասախոսություն

2.

Գործնական պարապմունք

օրենքներն,

3.

Բանավոր քննարկումններ

մեխանիզմները

4.

Լաբորատոր պարապմունքներ

հոգեբանական

հատկությունների ձևավորման և զարգացման
մեջ
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1Գենոգրամի կառուցման և վերլուծություն
Բ2 կիրառել տեսական գիտելիքները

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1.

Նյութի բանավոր և գրավոր
շարադրում

2.

Մասնակցություն
քննարկումների, խմբային

մասնագիտական խնդիրների լուծման մեջ
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/Գ ընդհանրական կարողություններ/

աշխատանքների

Գ1Պատրաստել զեկուցումներ ,

3.

Շնորհանդեսների ներկայացում

վարելբանավեճերուշադրության և

4.

Զեկույցների պատրաստում

պերցեպտիվպրոցեսներիհոգեբանությանվիճա
հարույցհարցերիվերաբերյալ

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
մասնագիտական կարողություններ

Գ2 Օգտվել դասական և արդիական
մասնագիտական աղբյուրներից

1 Բանավոր հարցումների իրականացում
2 Գործնական առաջադրանքների կատարում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

Բանավոր և գրավոր հաշվետվություն
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
Հանձնարարված գրականության ընթերցում
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով
Շնորհանդեսների ներկայացում
Զեկույցների պատրաստում
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2,Ա3 , Բ1, Բ2, Գ1,Գ2
12 Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1.Հոգեգենետիկան որպես հոգեբանության և գենետիկայի միջև սահմանային գիտություն:
Թեմա2.Հոգեգենետիկայի հիմնական հասկացությունները և մեթոդները:
Թեմա3.Գենետիկական հետազոտությունների կառուցվածքը, սկզբունքները:
Թեմա4. Ժառանգականության և միջավայրի ազդեցության դերը հոգեբանական
առանձնահատկությունների փոփոխականության մեջ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.

Равич-Щербо И.В., Маротина Т.М., Григоренко Е.Л. Психогенетика. Учебник. – М.: АспектПресс, 1999.

2.

Психогенетика: Учебное пособие. АлександровА. А. — СПбПитер, 2007.

3.

Методы психогенетики: учеб.пособие для вузов. ПанкратоваА. А. — М.: Солитон, 2006.

4.

Психогенетика: теория, методология, эксперимент. МалыхС. Б. — М.:Эпидавр, 2004

5.

Психогенетика. Учебник для вузов. МалыхС. Б., ЕгороваМ. С., МешковаТ. А. — Спб.: Питер,
2008
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2. Հասուն տարիքի և տարեցների հոգեբանություն

4.2 ժամ

5. 12դ/12դ/12լ/108ի

6. VIII կիսամյակ

4 կրեդիտ

7. 2 Միջանկյալգրավորքննություն

8. Նպատակը.



Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հասուն տարիքի և տարեցների հոգեբանության
վերաբերյալ :



Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, հոգեբանական և
մեթոդական գիտելիքները:



Ուսանողներին գաղափար տալ հասու և տարեց մարդու զարգացման անատոմոֆիզիոլոգիականկան և հոգեբանական օրինաչափությունների մասին:



Հասուն և տարեց մարդու հոգեբանության բնագավառում ձեռք բերած գիտելիքներն և
ունակությունները կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներնեն

10. Դասավանդման, ուսումնառության և
գնահատման մեթոդները

/Ա.մասնագիտականգիտելիք և իմացություն/
Ա1 Նկարագրել հասուն տարիքիև տարեցների

1. Դասախոսություն

հոգեբանության հիմնահարցերի ուսումնասիրման

3. Բանավոր քննարկումններ

2. Գործնական պարապմունք

ոլորտը և բաժինները

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

Ա2 Ներկայացնել հոգեկան գործընթացների,որակների,

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ

հատկությունների տիպաբանությունը

մեթոդներով

Ա3 Մեկնաբանել հասուն տարիքի և տարեցների
հոգեբանության առանձնահատկությունները և

1. Հանձնարարված
գրականության ընթերցում

օրինաչափությունները

2. Մասնակցություն

/Բ բունմասնագիտականկարողություններ/
Բ1 Կարողանալ կազմակերպել և անցկացնել հասուն
տարիքի և տարեցների հոգեբանության վերաբերյալ

քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում

բանավեճեր,զրույցներ
Բ2 Կարողանաներկայացնել տարիքի կայացմանը

4. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

խոչընդոտող գործոնները
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Բ3 ՈՒսանողներին զինել համապատասխան

մասնագիտական կարողություններ

կանխանխարգելիչ տեսական գիտելիքներով , որանք

1. Գործնական հարցումների

միտված կլինեն առավել ճշգրիտ ներկայացնել

ցուցադրում

տարիքի զարգացման օբյեկտիվ
հնարավորությունները:

2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի
անցկացման

/Գ ընդհանրականկարողություններ/

առանձնահատկությունների

Վերլուծել առկան , խնդիրները, դիտարկել

ուսուցում

համակարգայնությունը, հաշվիառնել իրավիճակի

Ուսանողի մասնագիտական

կայունությունը ևառաջարկել դրանց լուծման

կարողությունները գնահատվում են հետևյալ

հնարավոր եղանակները:

մեթոդներով

1. Հոգեբնական
ուսումնասիրությունների
ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկաների
կիրառում և ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1.

Դասախոսություն

2.

Գործնական
պարապմունքներ

Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1.

Դեպքերի գործնական
վերլուծություն

2.

Պատճառականության
ուսումնասիրություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
12 Գնահատմանձևերը.
ստուգարք
13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հասուն տարիքի ընդհանուր բնութագիրը :
Թեմա 2.Հասուն տարիքի տարիքային պարբերացումը :
Թեմա 3. Վաղ հասունության տարիքի ընդհանուր բնութագիրը :
Թեմա 4. Մասնագիտական կողմնորոշումը վաղ հասունության տարիքում :
Թեմա

5.

Վաղ

հասունության

տարիքի

առանձնահատկությունները:
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ֆիզիոլոգիական

և

հոգեբանական

Թեմա 6.

Միջին հասունության

տարիքի ֆիզիոլոգիական բնութագիրը և հիմնական

հիվանդությունները:
Թեմա 7 : Միջին հասունության տարիքի հոգեբանական բնութագիրը:
Թեմա 8 Մջին հասունության տարիքի կոգնիտիվ զարգացումը:
Թեմա 9. ՈՒշ հասունության տարիքի հոգեբանական առանձնահատկությունները:
Թեմա 10. Տարեցների ֆիզիոլոգիական բնութագիրը և տիպական հիվանդությունները:
14 Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ,
2005. - 140 с.
2. Основы геронтологии и гериатрии - Погодина А.Б. - Учебное пособие 2007 ã.
3. Филатова, Безденежная, Андреева: Геронтология: учебник Феникс, 2009 г
4. Титов Д.С. Социальная геронтология 2006 ã.,
5. Социальная геронтология : аксиологические основы Афанасьева, Татьяна Сергеевна 2012 г.
БГУ
1.Հ/բ-036

2. Արտակարգ իրավիճակների

3. 4 կրեդիտ

հոգեբանություն
4. 4 ժամ

5. 12դ/12գ/12լ/108ի

6. VIII կիսամյակ

7. 2 Միջանկյալ գրավոր քննություն

8. Դասընթացի նպատակներն են
●

Ուսանողների մոտ ձևավորել ֆունդամենտալ գիտելիքներ արտակարգ իրավիճակների
հոգեբանության մասին

●
●

Ձևավորել սթրեսային իրավիճակներում ինքնակարգավորման հմտություններ
Ձևավորել պատկերացում տուժածների և անձնակազմերի հետ հոգեբանական պրակտիկ
աշխատանքների կազմակերպման մասին

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

1. Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

գիտելիք և իմացություն հետևյալ մեթոդներով

Ա1 Նկարագրել արտակարգ իրավիճակների
հոգեբանության ուսումնասիրման ոլորտը և

2. Դասախոսություն

բաժինները

4. Բանավոր քննարկումններ

3. Գործնական պարապմունք

Ա2 Ներկայացնել անձի հուզավարքային և

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

մտային դրսևորումների վերաբերյալ

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

տեսությունները

1. Հանձնարարված գրականության

Ա3 Մեկնաբանել արտակարգ

ընթերցում

իրավիճակներում գտնվող մարդկանց և

2. Մասնակցություն քննարկումների,

հոգեբանի փոխհարաբերությունների

խմբային աշխատանքների

առանձնահատկությունները և
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օրինաչափությունները

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

4. Զեկույցների պատրաստում

Բ1 Հետևել և հնարավորինս ճշգրիտ

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

նկարագրել հոգեբանական ոչ ստանդարտ
իրավիճակներն ու վարքագծերը

մասնագիտական կարողություններ

1. Գործնական հարցումների ցուցադրում

Բ2 Կիրառել համապատասղան կանխարգելիչ

2. Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման

և շտկողական միջոցներ

առանձնահատկությունների ուսուցում

Բ3 Ընտրել համապատասխան մեթոդներ`

3. հոգեկանխարգելիչ միջոցների

կազմակերպելու հոգեբանական
աշխատանքներն արտակարգ
իրավիճակներում և պատահարներից հետո
/Գ ընդհանրական կարողություններ/

ուսուցում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հոգեբանական

հետազոտություն կատարել արտակարգ

ուսումնասիրությունների ներկայացում

գործոն պարունակող բնագավառներում,

2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում

սատարել մասնագիտական ընտրության,

և ներկայացում

պատրաստման և որակավորման
աշխատանքներին, ուղեկցել աշխատանքի

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական

կառավարման մեթոդական և տեխնիկական

կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

գործընթացներին:

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվումեն հետևյալ մեթոդներով

1. Համախտանիշների գործնական
վերլուծություն
2. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
3. Պատճառականության
ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության առարկան, նպատակը, խնդիրները, միջոցները
Թեմա 2՝ Արտակարգ իրավիճակների տեսակներ, արտակարգություն
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Թեմա 3՝ Ինքնակարգավորում և ինքնակառավարում արտակարգ իրավիճակներում
Թեմա 4` Արտակարգ իրավիճակների ազդեցության հոգեֆիզիոլոգիական տեղաշարժերը
Թեմա 5` Ֆունկցիոնալ վիճակ և ֆունկցիոնալ հնարավորություն, աշխատունակություն
Թեմա 6՝ Սթրեսի կառավարում
Թեմա 7` Հոգեբանական պատրաստվածության տեսակները, կառուցվածքը
Թեմա 8` Առաջին հոգեբանական օգնություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մկրտումյան Մ.Պ. Արտակարգ իրավիճակների հոգեբանության կանխարգելման և
վերականգնողական հիմնախնդիրները: Ուս.ձեռնարկ_ Եր., Զանգակ-97, 2008_ 320 էջ
2. Антипов В.В.- Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям, М.2002г., 176с.
3. Магомед-Еминов М.Ш. Феномен экстремальности_ 2-е изд._М., Психоаналитическая Ассоциация,
2008,_218 с.
4. Малкина-Пых И. Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник
практического психолога)
5. Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных/Подобщейред. Ю.С. Шойгу. М.,
Смысл, 2007. – 319 с
6. Шербатых Ю. Психология стресса и методы корекции, СПб. 2008г., 256с.
1.

2. Ընտանիքի սոցիոլոգիա

4. 4 ժամ

5. 12դ/12գ/12լ/108ինքնուրույն

6. 8-րդ կիսամյակ

3. 4 կրեդիտ

7. եզրափակիչ գնահատում

8. Դասընթացի նպատակներն են
●

Ծանոթացնելու հասարակության պատմական զարգացման ընթացքում ընտանիքի որպես
սոցիալական ինստիտուտի էվոլյուցիային,

●

Տրամադրելու գիտելիքներ ընտանեկան հարաբերությունների դերա-ֆունկցիոնալ
կառուցվածքի մասին,

●

Ներկայացնելու ընտանիքի զարգացման կենսական փուլերն,

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման
մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն հետևյալ մեթոդներով
1.
2.
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Դասախոսություն
Գործնական պարապմունք

Ա1.

Կիմանա

ընտանիքի

հասարակության

դերը

3.

Լաբորատոր պարապմունք

գործառնության

4.

Ինքնուրույն աշխատանքներ

սահմաններում` այլ ինստիտուտների հետ Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
փոխկախվածության տեսանկյունից
Ա2.

Կծանոթանա

ընտանիքն

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
1.

գրականության վերլուծություն և մշակում:

ուսումնասիրող տեսական մոտեցումներին
Ա3.

Կներկայացվի

ընտանիքների

տիպաբանությունը
Ա4. Կվերլուծվի ընտանեկան կոնֆլիկտների
սոցիոլոգիական
առանձնահատկությունները, պատճառները
և հետևանքները
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. սահմանելու և համեմատելու ընտանիքի
զարգացման կենսական փուլերը,

Հանձնարարված մասնագիտական

2.

Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների:

3.

Շնորհանդեսների ներկայացում:

4.

Զեկույցների պատրաստում:

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ
1 Ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառի
գործնականում:
2 Կարողանա կատարել ինքնուրույն վերլուծություններ:
3 Կատարի հետազոտական աշխատանք , հիմնվելով

Բ2. կատարելու վերլուծություններ

սոցիոլոգիայի հայեցակարգերին և սոցիալական

ընտանեկան հարաբերությունների

աշխատանքի սկզբունքներին:

ճգնաժամերի և դրանց կանխարգելման
ուղիների շուրջ,
Բ3. տիրապետելու ընտանեկան
հարաբերությունների ախտորոշման և
գնահատման մեթոդիկաների::

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
1. Սոցիոլոգիական տեսությունների ներկայացում
2. Սոցիոլոգիայում օգտագործվող մեթոդների
ներկայացում և կիրառում

/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
Գ1. Գործնական աշխատանքում կիրառելու
ընտանիքի հետ սոցիոլոգիական
հետազոտության հիմնական
մոտեցումները

կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
3. Լաբորատոր պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով
1. Սոցիոլոգիական գործընթացների գործնական
վերլուծություն
156

2. Սոցիալական աշխատանքի դեպքերի
վերլուծություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքներ
Բ1, Բ4, Բ5, Բ6, Գ1, Գ2, Գ3

12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ընտանիքի սոցիոլոգիայի էությունը:
Թեմա 2. Ընտանիքն ուսումանսիրող տեսական մոտեցումներ:
Թեմա 3. Ընտանքիքն իբրև սոցիալական խումբ և ինստիտուտ
Թեմա 4. Ընտանիքի տիպաբանությունը
Թեմա 5. Ընտանեկան կոնֆլիկտներ
Թեմա 6. Ընտանիքի սոցիոլոգիական հետազոտման առանձնահատկությունները:

15 Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.

Антонов А.И., Медков В.М.. Социология семьи. М., МГУ, 2006.
Антонов А.И.. Микросоциология семьи. М., «Nota Bene», 2008.

3.

Основы социологии. / Курс лекций под ред. А.Г. Эфендиева/ М., «Знание», 2005.

4.

Фролов С.С. Социология. М.: Гардарики, 2007.

5.

Харчев А. Г. Социология семьи. М.:ЦСП, 2008.

1.Հ/բ-038

2. Անձնային խանգարումների

3. 4 կրեդիտ

հոգեբանություն
4. 4 ժամ
6. VIII կիսամյակ

5. 12դ/12գ/ 108ինքն.
7. Եզրափակիչ ավարտական քննություն
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8. Դասընթացի նպատակներն են
●

Ձևավորել պատկերացում անձնային խանգարումների պատճառականության,կառուցվածքի,
դինամիկայի և կոմորբիդության վերաբերյալ

●

Փոխանցել գիտելիքներ անձնային խանգարումների ախտորոշման և թերապևտիկ մոդելների
վերաբերյալ

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են
Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ
կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն/
Ա1. Սահմանել և մեկնաբանել անձնային
խանգարումների հիմնական տիպերը
Ա2. Ներկայացնել և քննարկել անձնային
խանգարումների հոգեբանական
գործոնները և ծագման պատճառները

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման
մեթոդները
Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և
իմացություն հետևյալ մեթոդներով
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական պարապմունք
3. Բանավոր քննարկումններ
Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և իմացությունը
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով
1. Հանձնարարված գրականության ընթերցում
2. Մասնակցություն քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
3. Շնորհանդեսների ներկայացում

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1. Կազմակերպել հոգեբանական
ուսումնասիրություններ
Բ2. Վերլուծել ստացված տվյալները,
համադրել տեսական տվյալների հետ
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. վարել գիտական բանավեճ
Գ2 ներկայացնել Զեկույցներ

4. Զեկույցների պատրաստում
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական մասնագիտական
կարողություններ
1 Գործնական հարցումների ցուցադրում
2 Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում
3 Հոգեկանխարգելիչ միջոցների ուսուցում
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հոգեբանական ուսումնասիրությունների
ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկաների կիրառում և
ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
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կարողություններ հետևյալ մեթոդներով
Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով
1. Փսիխոպաթիաների գործնական
վերլուծություն
2. Դեպքերի գործնական վերլուծություն
3. Պատճառականության ուսումնասիրություն
11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա5, Ա6, Բ1, Բ2, Բ4, Բ5, Գ1, Գ2, Գ4

12. Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ քննություն
2-րդ ընթացիկ քննություն
Եզրափակիչ քննություն
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Անձնային խանգարում հասկացություն:
Թեմա 2. Անձնային խանգարումների հոգեբանության հիմնական բացատրական մոդելները
Թեմա 3 Անձնային խանգարումների ախտորոշումը
Թեմա 4. Անձնային խանգարումների դասակարգումը
Թեմա 5 Ինտերվենցիայի հիմնական մոտեցումները
Թեմա 6. Անձնային խանգարումների հիմնական ձևերի և մակարդակների բնութագիրը
Թեմա 7. Անձնային խանգարումների հոգոթերապիայի հիմունքները:
Թեմա 8. Անձնային խանգարումների հոգեթերապիա
14․ Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Короленко Ц/ П. Личностные расстройства Питер 2010
2. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков СПБ,Речь 2009
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3. Смулевич А.Б.Психопатология личности и коморбидных расстройств 2009
4. Холмогорова А.Б. Клиническая психология Академия 2012

1. Հ/բ 039

2. Հոգեշտկում

4. 6 ժամ

5. 12դ/12գ/12լ/108ի

3. 4 կրեդիտ

6. VIII կիսամյակ

7.2 Ստուգարք

8. Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողի` շրջապատող աշխարհին արձագանքելու
սահմանները, ձևավորել հմտություններ, որոնք նրա վարքը կդարձնեն ավելի ճկուն:
9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման, ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/
Ա1 իմանա հոգեշտկման մոտեցումներն ու

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

ուղղությունները,
Ա2

իմանա

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունք

հոգեշտկման

մեթոդները,

3. Լաբորատոր աշխատանքներ

հնարքներն ու եղանակները
/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/
Բ1 կարողանա անցկացնել անհատական,
խմբային, ընտանեկան հոգեշտկում
Բ2 տիրապետի հոգեշտկման տեխնիկաներին,
/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1 տիրապետի
ներկայացվող
պահանջներին

պրակտիկ հոգեբանին
բարոյագիտական

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և
իմացությունը գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Հանձնարարված գրականության
ընթերցում
2. Լսարանային քննարկումների, խմբային
աշխատանքների
3. Գիտական բանավեճ
4. Ռեֆերատ
Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական
մասնագիտական կարողություններ

1. Գործնական պարապմունքներ
2. Լաբորատոր աշխատանքներ
Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Թեստային առաջադրանքներ
2. Նախադեպերի վերլուծություն
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

3. Թիմային աշխատանք
4. Անհատական աշխատանք
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Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

1. Գրավոր ստուգում
2. Շնորհանդեսների ներկայացում
3. Ռեֆերատ

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5, Ա6, Ա7, Բ2,Բ4, Բ5, Գ1, Գ3, Գ4, Գ5
12 Գնահատման ձևերը.
1-ին ընթացիկ ստուգում
2-րդ ընթացիկ ստուգում
13 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հոգեբանամանկավարժական շտկումը որպես գործնական հոգեբանության բնագավառ
Թեմա2. Հոգեշտկման ուղղությունները
Թեմա3. Հոգեբանամանկավարժական շտկման առանձնահատկությունները
Թեմա 4. Հոգեշտկման մեթոդները, հնարքներն ու եղանակները
Թեմա 5. Անձի հոգեշտկման մոտեցումները
Թեմա 6. Անհատական հոգեշտկում
Թեմա 7. Խմբային հոգեշտկում
Թեմա 8. Ընտանեկան հարաբերությունների հոգեշտկումը
Թեմա 9. Խմբային հոգեթերապիայի մեթոդիկան ալկոհոլիզմի ժամանակ
14 Հիմնական գրականության ցանկ.

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.
4. Романин А.Н. Основы психотерапии: Учеб. пособие для студ. высш. заведений. – М.: Изд.
центр «Академия», 1999.- 208 с.
1. Հ/բ-040

2. Սոցիալական փոխներգործության և

3. 4 ECTS կրեդիտ

իմիջի հոգեբանություն
4. 4ժամ/շաբ.

5. 24դ/12գ/96ի

6. VIII կիսամյակ

7. առանց եզրափակիչ գնահատման

8. Դասընթացի նպատակներն են



Ծանոթացնել ուսանողներին «իմիջ» հասկացության հետ, բացահայտել դրա ձևավորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները:
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ծանոթացնել «սոցիալական փոխներգործություն» հասկացության հետ, բացահայտել
դրա ձևավորման մեխանիզմները և օրինաչափությունները:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներն են

10. Դասավանդման,ուսումնառության և գնահատման

Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ

մեթոդները

կլինի.

Ուսանողը ձեռք է բերում մասնագիտական գիտելիք և

/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

իմացություն հետևյալ մեթոդներով

Ա1.

թվարկելու

իմիջի

հոգեբանության

1.

Դասախոսություն

2.

Գործնական պարապմունք

Ա2. Հիմնավորելու և մեկնաբանելու իմիջի

3.

Բանավոր քննարկումններ

տեսակների

4.

Ինքնուրույն աշխատանք

հիմնական հասկացությունները
առանձնահատկությունները

ու

ներքին կառոըցվածքը

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

Ա3. Սոցիալական փոխներգործության

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

հիմնական տեսություններ, ձևավորման

1. Հանձնարարված գրականության

մեխանիզմների ու տեսակների մասին

ընթերցում

/Բ բուն մասնագիտական կարողություններ/

2. Մասնակցություն քննարկումների,

Բ1. Բացատրել ներազդման`որպես

խմբային աշխատանքների

սոցիալական փոխներգործության

3. Շնորհանդեսների ներկայացում

գրծառնության օրինաչափությունները
Բ2. Առանձնացնել սոցիալական

4. Զեկույցների պատրաստում

փոխներգործության ուսումնասիրման

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

մեթոդները

մասնագիտական կարողություններ

Բ3. Ճանաչել ներազդումը կանխելու և դրան

1 Գործնական հարցումների ցուցադրում

հակադրվելու միջոցները
Բ4. հիմնավորելու իմիջի հոգեբանության
հիմնական հասկացությունները , տեսակների
առանձնահատկությունները

2 Հոգեախտորոշիչ թեստերի անցկացման
առանձնահատկությունների ուսուցում

Բ5. մեկնաբանելու իմիջի ներքին

Ուսանողի մասնագիտական կարողությունները

կառուցվածքը

գնահատվում են հետևյալ մեթոդներով

/Գ ընդհանրական կարողություններ/
Գ1. օգտվելու տեղեկատվության տարբեր
աղբյուրներից
Գ2. համեմատելու իմիջի հոգեբանությունը
սոցիալական

հոգեբանության

ուղղությունների հետ

այլ

1. Սոցիալ-հոգեբանական
ուսումնասիրությունների ներկայացում
2. Ախտորոշիչ մեթոդիկանեերի կիրառում և
ներկայացում
Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական
կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
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գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1.

Դեպքերի գործնական վերլուծություն

2.

Պատճառականության
ուսումնասիրություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա1, Ա2, Բ2, Բ3, Բ5, Բ6, Գ1, Գ2, Գ3
12 Գնահատման ձևերը.

13. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

2 ընթացիկ ստուգումներ

1-ին ընթացիկ սռուգումըը գնահատվում է առավելագույնը 20
միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ
հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային աշխատանք:

Գնահատման չափանիշներ. մտքի տրամաբանվածություն,
ինքնուրույնություն, նյութի ճիշտ մեկնաբանություն:
2-րդ ընթացիկ ստուգումը գնահատվում է առավելագույնը 20
միավոր.

Գնահատման մեթոդ. ամփոփ վերլուծական պատասխաններ
հարցերին գրավոր կերպով և թեսթային աշխատանք:

Համառոտ բովանդակությունը

1. Իմիջ և սոցիալական փոխներգործություն: Իմիջի ընկալման դրդապատճառները
2. Անհատական իմիջ` տեսակները, ֆունկցիաները: Ընկալման վրա կողմնորոշված իմիջ
3. Խմբային իմիջի առանձնահատկությունները 4. Կորպորատիվ իմիջ
4. Առարկայական իմիջի ձևավորման առանձնահատկությունները
5. Քաղաքական իմիջը` որպես իմիջի առանձին տեսակ. գործառույթները, ձևավորման
մեխանիզմները
6. . PR-տեխնոլոգիաների կիրառում. իմիջի դրական և բացասական դինամիկա
7. Ասեկոսները և բանբասանքը`որպես իմիջի վրա ներգործության ձև
15. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. СПб.: Питер, 2001. - 448 с.
2. Крысько В.Г. Социальная психология, М., изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002.
3. Перелыгина Е.В. Психология имиджа. – М.,2003г.
4. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. СПб.: Алетейя, 2001. - 256 с.
5. Сидоренко Е.В. Тренинг влияния и противостояния влиянию. Издательство: Речь, 2004 256с.
6. Чалдини Р. Психология влияния, М.,2003
1.Հ/բ-041

2.Խոսքի հոգեբանություն
հոգելեզվաբանություն

4.4 ժամ

5.24դ/12դ/ 96ի

6. VIII կիսամյակ

7. 2 ստուգարք
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4 կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակներն են

Նպատակը.


Ուսանողներին զինել գիտելիքներով խոսքի հոգեբանության, հոգելեզվաբանության
վերաբերյալ:



Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների ընդհանուր տեսական, հոգեբանական և
մեթոդական գիտելիքները:



Ուսանողներին

գաղափար

տալ խոսքի զարգացման

անատոմո-ֆիզիոլոգիականև

հոգեբանական օրինաչափությունների մասին:


Հոգելեզվաբանության բնագավառում ձեռքբերած գիտելիքներն և ունակությունները
կիրառել պրակտիկ գործունեության մեջ:

9.Դասընթացի վերջնարդյունքներնեն

10. Դասավանդման,ուսումնառության և

Դասընթաց իավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
/Ա.մասնագիտական գիտելիք և իմացություն/

գնահատման մեթոդները

1.

Դասախոսություն

Ա1 Նկարագրել խոսքի հոգեբանության

2.

Գործնական պարապմունք

հիմնահարցերի ուսումնասիրման ոլորտը և

3.

Բանավոր քննարկումններ

բաժինները

Ուսանողի մասնագիտական գիտելիքը և

Ա2 Ներկայացնել հոգեկան գործընթացների,
որակների, հատկությունների տիպաբանությունը

իմացությունը գնահատվում են հետևյալ
մեթոդներով

Ա3 Մեկնաբանել հոգելեզվաբանության
առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները
/Բ. Բուն մասնագիտական կարողություններ/

1.

ընթերցում
2.

Բ1 Կարողանալ կազմակերպել և անցկացնել

Հանձնարարված գրականության
Մասնակցություն քննարկումների,
խմբային աշխատանքների

հոգելեզվաբանության վերաբերյալ բանավեճեր,
զրույցներ

3.

Շնորհանդեսների ներկայացում

Բ2 Կարողանա ներկայացնել հոգելեզվաբանության

4.

Զեկույցների պատրաստում

ժամանակակից խնդիրները

Ուսանողը ձեռք է բերում գործնական

Բ3 ՈՒսանողներին զինել համապատասխան

մասնագիտական կարողություններ

կանխանխարգելիչ տեսական գիտելիքներով, որանք

Գործնական հարցումների ցուցադրում

միտված կլինեն առավել ճշգրիտ ներկայացնել խոսքի
զարգացման հնարավորությունները:

Ուսանողի մասնագիտական

/Գ.ընդհանրական կարողություններ/

մեթոդներով

կարողությունները գնահատվում են հետևյալ

Գ1. Վերլուծել առարկան, խնդիրները, դիտարկել

Հոգեբնական ուսումնասիրությունների

համակարգայնությունը, հաշվի առնել իրավիճակի

ներկայացում

կայունությունը և առաջարկել դրանց լուծման

Ուսանողը ձեռք է բերում ընդհանրական

հնարավոր եղանակները:

կարողություններ հետևյալ մեթոդներով

1. Դասախոսություն
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2. Գործնական պարապմունքներ
Ուսանողի ընդհանրական կարողությունները
գնահտվում են հետևյալ մեթոդներով

1.

Դեպքերի գործնական
վերլուծություն

2. Պատճառականության
ուսումնասիրություն

11. Դասըթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները .
Ա2,Ա5,Ա7, Բ1,Բ2,Բ3,Գ1,Գ5
12. Գնահատման ձևերը.
ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Խոսքի հոգեբանություն և հոգելեզվաբանություն առարկան, խնդիրները:
Թեմա 2. Հոգելեզվաբանության, որպես գիտության, զարգացման անտիկ շրջանը:
Թեմա 3. Հոգելեզվաբանության, որպես գիտության, զարգացման նոր և նորագույն շրջանները:
Թեմա 4. խոսքային գործունեության բիհևիորիստական մեկնաբանումները:
Թեմա 5. Հոգելեզվաբանության վերաբերյալ Լ. Ս. Վիգոտսկու տեսակետը:
Թեմա 6. Խոսքային գործունեությունը և նրաֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները:
Թեմա 7. Հոգելեզվաբանության լեզվաբանական և հոգեբանական հիմքերը:
Թեմա 8. Խոսքի ռեֆլեկտորային բնույթը:
Թեմա 9. Եսակենտրոն և սոցիալականացված խոսք / Ժ. Պիաժե , Լ. Վիգոտսկի /:
Թեմա 10. Խոսքային խանգարումների հոգելեզվաբանական տեսությունը:
14. Հիմնական գրականությանցանկ.

1.

Առաքելյան Ռ. «Հոգելեզվաբանություն» 2007թ.

2.

Գալստյան Ա. Ս., Փոխաբերացման հոգելեզվաբանական վերլուծություն, ԵՊՀ, 2008թ.

3.

Հովհաննիսյան Գ, Հոգելեզվաբանություն, Դասագիրք մագիստրատուրայի ուսանողների
համար, ԵՊԼՀ, 2011թ.

4.

Գրիգորյան Վ. Հ,Հոգեֆիզիոլոգիա, ԵՊՀ 2014թ.

5.

Ковшиков В.А., Глухов В.П., «Психолингвистика, теория речевой деятельности» М., 2006г.

Այլ բաղադրիչներ
1. Կուրսային աշխատանք ( 3+3=6 կրեդիտ ),5-րդ, 6-րդ կիսամյակ
2. Ուսումնական պրակտիկա( 1+2+3=6 կրեդիտ ),2- րդ .4-րդ, 6-րդ կիսամյակ, ստուգարք

Պրակտիկայի նպատակը
165

գ.Ուսանողին հստակ պատկերացում տալ այն հոգեբանական հմտությունների
կիրառման մասին, որոնք կիրառվում են խոցելի խմբերի հետ աշխատանքի
գործընթացում:
գ.Ծանոթացնել խոցելի խմբերի հետ աշխատանքի հոգեբանամանկավարժական
առանձնահատկություններին:
գ. Ծանոթացնել տարբեր խոցելի խմբերի հետ աշխատանքների սոցիալհոգեբանական, մանկավարժակական առանձնահատկություններին:
գ.Ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանական գիտելիքների կիրառման
առանձնահատկություններին:

Պրակտիկայի խնդիրները
գ.Նպաստել ուսանողների տեսական գիտելիքների կիրառումը պրակտիկայում,
գ.Նպաստել ուսանողների հոգեբանամանկավարժական մակարդակի բարձրացմանը:
գ.Նպատակային և արդյունավետ դարձնել ուսանողների աշխատանքը
խոցելի խմբերի զարգացման օրինաչափությունների ձևավորման գործում:
գ.Ուսանողներին հաղորդակից դարձնել հոգեբանական, մանկավարժական
գիտության նվաճումներին, օգնել ճիշտ կողմնորոշվելու խոցելի խմբերի
դաստիարակության և ուսուցման տեսության և պրակտիկայի հարցերում:
Պրակտիկայի բովանդակությունը
Ուսանողը ծանոթանում է հատուկ հաստատության հետ, նրա տնօրենի, հոգեբանի և
դաստիարակների հետ: Ուսումնասիրում է այն խումբը, որտեղ ուսանողը անցնելու է
իր պրակտիկան,ծանոթանում է դաստիարակների աշխատանքի հետ:
Ուսումնասիրում է խոցելի խմբերի անհատական առանձնահատկությունները և
տալիս է խմբի հոբեբանամանկավարժական և սոցիալհոգեբանական
վերլուծությունը: Ընթացքում վարում է նաև անհատական հոգեախտորոշիչ և
հոգեշտկողական աշխատանքներ:Մասնակցում է հատուկ հաստատությունում
անցկացվող միջոցառումներին, տարբեր տեսակի պարապմունքներին: Զարգացնում
է խոցելի խմբերի երեխաների մոտ տարբեր տեսակի ընդունակություններ և հմտություններ,
օգնում է դասապատրաստման գործընթացում: Հատուկ հաստատության հոգեբանի օգնությամբ
ծանոթանում են տվյալ հաստատության հոգեբանամանկավարժական և սոցիալհոգեբանական
առանձնահատկություններին:
Արտադրական (մանկավարժական) պրակտիկա (6+6=12 կրեդիտ), 7-րդ, 8րդ կիսամյակ, քննություն

Պրակտիկայի նպատակը
գ.Ուսանողին հստակ պատկերացում տալ այն հոգեբանական կոմպետենցիաների
մասին, որոնք կիրառվում են տարբեր տարիքային խմբերի հետ աշխատանքի
ընթացքում:
գ.Ծանոթացնել հոգեբանական հետազոտական աշխատանքի
առանձնահատկություններին:
գ.Ծանոթացնել տարբեր տարիքային խմբերի հետ աշխատանքների սոցիալ
հոգեբանական, մանկավարժական առանձնահատկություններին:
166

գ.Ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանամանկավարժական գիտելիքների կիրառման
առանձնահատկություններին:
Պրակտիկայի խնդիրները
գ.Նպաստել ուսանողների հոգեբանամանկավարժական մտահասության մակարդակի
բարձրացմանը:
գ.Նպատակային և արդյունավետ դարձնել ուսանողների աշխատանքը հոգեկան
զարգացման օրինաչափությունների ձևավորման գործում:
գ.Ուսանողներին հաղորդակից դարձնել հոգեբանական,մանկավարժական
գ. իտության նվաճումներին, օգնել ճիշտ կողմնորոշվելու անհատների
դաստիարակության և ուսուցման,միջանձնային հարաբերությունների,
հասարակության հետ ինտեգրացիայի և հոգեբանական ակտուալություն ունեցող այլ
հարցերում:
գ.Ուսանողների`ապագա մասնագետների մոտ մշակել հետազոտական, ընդհանրացման և
նմանատիպ բնույթի կարողություններ ու հմտություններ:
Պրակտիկայի բովանդակությունը
գ.Հատուկ ծրագրով անց կացնել անձի ուսումնասիրություն`ֆիքսելով ուսումնասիր
ման տվյալները դիտումների օրագրում,
գ .Կազմել հետազոտվող անհատի հոգեբանամանկավարժական բնութագիր,
գ.Կազմել հետազոտվող խմբի հոգեբանամանկավարժական բնութագիր,
գ.Մեթոդիստի հետ միասին իրականացնել զարգացման իրադրության հոգեբանա
կան վերլուծություն,
գ.Ինքնուրույն իրականացնել զարգացման իրադրությա հոգեբանական
վերլուծություն:
3. Ավարտական որակավորման քննություն (6 կրեդիտ), 8-րդ կիսամյակ
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