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ՄԱՍ I.  ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ  ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ       ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
 

1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները 

  

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: 

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական 

համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ ուսումնական 

ծանրաբեռնվածությունը 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: 

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` գնահատման ենթակա բոլոր 

բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին, պրակտիկաներին, 

կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն, 

 1.    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 տեղեկատվություններ, հրապարակվում են 

վաղօրոք (տպագրվում կամ տեղադրվում են ՎՊՀ կայքէջում): 

Ակադեմիական կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա 

ելքային արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող ժամաքանակով 

արտահայտված ուսումնական բեռնվածքի չափման համընդունելի պայմանական 

միավոր է, որը տրվում է ուսանողին նախանշված կրթական արդյունքների դրական 

գնահատումից հետո: 

Ակադեմիական ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են. 

•  ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է ուսանողի 

լսարանային և արտալսարանային (նաև ինքնուրույն իրականացվող) բոլոր տեսակի 

ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը պրակտիկաներին, 

կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին 

նախապատրաստվելը և դրանց հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն, 

• Լսարանային բեռնվածություն- ուսումնական աշխատաժամանակի բաղադրիչ, 

որն ընդգրկում է ուսումնառության կազմակերպման լսարանային ձևերի բոլոր 

տեսակները` դասախոսություններ, գործնական, սեմինար և լաբորատոր 

պարապմունքներ: 



•  Արտալսարանային բեռնվածություն - ուսանողի կողմից ինքնուրույն կամ 

դասախոսի հսկողությամբ կատարվող աշխատանքի համար հատկացվող 

ժամանակ` հանձնարարված գրականությունն ուսումնասիրելու և մշակելու, 

դասախոսությունների տեքստերը վերանայելու, գործնական, սեմինար և լաբորատոր 

աշխատանքներին, ընթացիկ և կիսամյակային քննություններին 

նախապատրաստվելու, կուրսային, դիպլոմային աշխատանքները կատարելու 

համար: 

• կրեդիտը չափում է ուսանողի ուսումնական բեռնվածքը և նրա ուսումնական 

աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը, 

•  կրեդիտը ուսանողին հատկացվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված 

ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց 

հետո: ՈՒսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների ողջ 

քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ թվանշանների) հետ 

միասին, 

•  կրեդիտը չի փոխարինում թվանշաններով գնահատմանը, իսկ ուսանողի 

վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած թվանշաններով, 

• կրեդիտը չի չափում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն չափվում է 

գնահատականով: Կրեդիտային և գնահատման համակարգերի միջև փոխադարձ 

ներգործություն չկա: 



 

II. Ուսանողի  ուսումնական  բեռնվածությունը  և  մագիստրոսական ծրագրի 

աշխատանքային ծավալը 

  1. ՎՊՀ-ում մագիստրոսի կրթական աստիճանում առկա  ուսուցմամբ ուսանողի 

ուսումնական կիսամյակի բեռնվածությունը սահմանվում է 30 կրեդիտային միավոր, 

ուսումնական տարվա  բեռնվածությունը` 60 կրեդիտային միավոր (տարեկան 

ուսումնական բեռնվածությունը` 1800 ակադեմիական ժամ): 

2. 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, 

արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը: 

3. Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածությունը գնահատվում է 1,5 

կրեդիտային միավորով, ինչը կազմում է 45 ակադեմիական ժամ (40 րոպե տևողությամբ 

պարապմունքների դեպքում` 51 ակադեմիական ժամ): 

4. Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով (աշնանային և 

գարնանային):  

5. 1-3-րդ ուսումնական կիսամյակների տևողությունը կազմում է 19 շաբաթ, որից. 

տեսական ուսուցում` 16 շաբաթ, քննաշրջան` 3 շաբաթ: 4-րդ կիսամյակի տևողությունը 20 

շաբաթ է (8 շաբաթ` տեսական ուսուցում, 2 շաբաթ` գիտահետազոտական պրակտիկա,  4 

շաբաթ` գիտամանկավարժական պրակտիկա, 1 շաբաթ` քննաշրջան, 5 շաբաթ` 

մագիստրոսական թեզի նախապատրաստում և պաշտպանություն): 

6. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային 

բեռնվածությունը կազմում է 15-22 ժամ: 

7. Մագիստրատուրայի  համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք է 

ունենա  30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ 

ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ: 

8. Մագիստրոսական   կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 

կազմում է 120 կրեդիտային միավոր: 

9. Ուսման բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողը որոշ դեպքերում 

սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ բեռնվածություն: 

10. Դասընթացները և կրթական մոդուլները 

10.1. Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ 

կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների նշումով: 

10.2. Մեծածավալ դասընթացները բաժանվում են մեկ կիսամյակ տևողությամբ 

առանձին կրթական մոդուլների: 

10.3. Դասընթացները (կրթական մոդուլները) իրենց յուրացման բնույթով 

բաժանվում են երկու հիմնական խմբերի` 

ա) պարտադիր դասընթացներ - բարձրագույն կրթության կրթական 

չափորոշիչներով սահմանված կրթական ծրագրի հիմնական դասընթացներ (կրթական 

մոդուլներ), որոնք յուրացվում են պարտադիր և խիստ որոշակի հերթականությամբ` 

համաձայն տվյալ ուղղության մասնագետների պատրաստմանը ներկայացվող 

պահանջներին:  

 բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք լրացնում եմ հիմնական կրթական 

ծրագիրը`մագիստրանտների  մասնագիտական գիտելիքները, կարողությունները և 

հմտությունները տվյալ մասնագիտացման կոնկրետ ոլորտում խորացնելու,  

շարունակական կրթության և  տվյալ մասնագիտությամբ բարձրագույն մասնագիտական 

կրթության երրորդ աստիճանին նախապատրաստելու   նպատակով:   

Կամընտրական դասընթացների քանակը չպետք է լինի երեքից պակաս: 
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Դասընթացների ցանկն առաջարկում են համապատասխան ամբիոնները: Այն 

հաստատվում է գիտխորհրդի կողմից` ֆակուլտեոտի գիտամեթոդական խորհրդի 

(ամբիոնի) ներկայացմամբ: 

Կամընտրական դասընթացների  անցկացման հաջորդականությունը կարող է լինել 

ինչպես ամրագրված, այնպես էլ ազատ:  
 

III. Մագիստրոսի  կրթական ծրագիրը և ավարտական պահանջները 
 

3.1. Մագիստրոսի կրթական ծրագիրը բաղկացած է երկու հիմնական 

հատվածներից` ուսումնական ծրագրից և գիտահետազոտական աշխատանքից:  

Ուսումնական ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ հիմնական կրթամասերից`  

-       Ընդհանուր դասընթացներ, 

-       Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ, 

-       Կամընտրական դասընթացներ: 

Կրթական ծրագրի գիտահետազոտական կրթամասը բաղկացած է հետևյալ 

բաժիններից. 

 -  Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի սեմինար, 

             -  Գիտահետազոտական աշխատանք մագիստրոսական թեզի թեմայով, 

             -  Գիտահետազոտական պրակտիկա,  

 -  Գիտամանկավարժական պրակտիկա, 

-  Մագիստրոսի թեզի ձևակերպում և պաշտպանություն:  

  Ծրագրում ընդգրկված յուրաքանչյուր դասընթացն ունի իր դասիչը: Ծրագրում 

նշվում է նաև դասընթացների յուրաքանչյուր խմբին, ինչպես նաև յուրաքանչյուր մոդուլին 

հատկացված կրեդիտային միավորը, ինչպես նաև առարկայի դասավանդման կիսամյակը 

և նախապայմանները: 

Ուսումնական ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը  հետևյալն է. 

հ/հ Կրթական ծրագրի բաղադրամասը Կրեդիտներ Դասընթաց-

ների քանա-

կը 

1 Ընդհանուր դասընթացներ 

-պարտադիր  

6 2 

2 Մասնագիտական պարտադիր 

դասընթացներ 

45 8 

3 Կամընտրական դասընթացներ 

-հայոց լեզվից  

-հայ գրականությունից 

21 
 

6 

4 Գիտահետազոտական աշխատանք, որից` 48  

4.1 Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի 

գիտական սեմինար 

9  

4.2 Գիտահետազոտական աշխատանք 

մագիստրոսական ատենախոսության 

թեմայով 

15  

4.3 Գիտահետազոտական պրակտիկա 3  

4.4 Գիտամանկավարժական պրակտիկա 6  
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4.5 Մագիստրոսի թեզի ձևակերպում և 

պաշտպանություն 

15  

Ընդամենը 120  

 

IV. Կրթական ծրագրի ուսումնական հատված 
 

4.1. Ընդհանուր դասընթացներ 

Տվյալ ենթաբաժնի դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային 

կառուցվածքով և կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլ-դասընթացները.  
 

Առար-

կայի  

կոդը 

Մոդուլ-դասընթաց Կրե- 

դիտ 

Ընդհա- 

նուր 

ժամա- 

քանակ 

Լսարանային 

ժամ 

(դ/ս/գ/լ)1 

Ինքնու- 

րույն 

 աշխա- 

տանքի 

ժամա- 

քանակ 

Կի-

սամ- 

յակ 

Գնա-

հատման 

ձևը 

ԻՏՄՄ/մ

-026 

Տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաները 
մասնագիտական 
ոլորտում 

3 90 20 (0/ 0/20/ 0) 62 1 ստուգարք 

Հլ/մ-004 Մասնագիտության 
արդի 
հիմնախնդիրները 

3 90 22(12/10/0/0) 58 1 ստուգարք 

 
 

4.2. Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ 

«Հոգեբանություն» մագիստրոսական ծրագրի մասնագիտական պարտադիր 

դասընթացների կրթամասի փաթեթը ներառում է կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ 

մոդուլ-դասընթացները. 
Առարկա-

յի կոդը 

Մոդուլ-դասընթաց Կրե-

դիտ 

Ընդհա- 

նուր 

ժամա-

քանակ 

Լսարանա-

յին ժամ 

(դ/ս/գ/լ)1 

Ինքնու- 

րույն 

աշխա- 

տանքի 

ժամա-

քանակ 

Կի-

սամ-

յակ 

 

Գնահատ- 

ման ձևը 

Մ/մ-003 Մանկավարժական 

արժեբանություն 

 

5 150 40(28/0/12/0) 110 1 քննություն 

Տ/մ-017 Գործարար շփում և 

կազմակերպչական 

մշակույթ 

 

5 150 60(24/36/0/0) 90 1 քննություն 

Մ/մ-004 Մանկավարժական 

էթիկայի և էթիկետի 

հիմունքներ 

5 150 40(28/0/12/0) 110 1 ստուգարք 

                                                           
1
 դ-դասախոսություն, ս-սեմինար, գ-գործնական պարապմունք, լ-լաբորատոր աշխատանք 
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Հ/մ -002 Սոցիալական 

աշխատանքի 

հոգեբանություն 

 

6     180 74(26/48/0/0) 106 2 քննություն 

Հ/մ -003 Անձի 

հոգեբանական 

անվտանգության 

հիմնախնդիրներ 

 

6 180 72(28/0/44/0) 108 2 քննություն 

Մ/մ-005 Որակի 

ապահովումը 

ներառական 

կրթության մեջ 

 

6 180 72(28/0/44/0) 108 2 քննություն 

Հ/մ -004 Սոցիալ-

հոգեբանական 

թրեյնինգ 

 

6 180 74(26/0/48/0) 106 2 քննություն 

Հ/մ -005 Զարգացման 

հոգեբանություն 

 

6 180 72(28/44/0/0) 108 2 քննություն 

 

4.3. Կամընտրական դասընթացներ 

 

Պարտադիր մասնագիտական դասընթացների կրթամասի կամընտրական դասընթացների ցանկը 

ներառում է կրեդիտներով հաշվարկված հետևյալ մոդուլներ2. 

 
Առար- 

կայի  

կոդը 

Մոդուլ-դասընթաց Կրե- 

դիտ 

Ընդհա-

նուր 

ժամա-

քանակ 

Լսարա- 

նային 

ժամ(դ/ս/գ/լ)1 

Ինքնու- 

րույն 

աշխա- 

տանքի 

ժամա-

քանակ 

Կիսամ-

յակ 

 

Գնահատ- 

ման ձևը 

 Մ/մ-
006 

Կոլեկտիվի կազմակերպում և 

կառավարում 
 

 

 

3 

 

 

90 

 

 

38(16/22/0/0) 

 

 

52 

 
 

3 

 
 

ստուգարք 

Մ/մ-
007 

ժամանակակից ընտանիքի 

մանկավարժական 

հիմնախնդիրներ 
 

Հ/մ -

006 

Քաղաքական հոգեբանություն 
 

 

 
3 

 
 
   90 

 
 

36(14/0/22/0) 

 
 

54 

   
 

3 

 
 

ստուգարք Հ/մ -

007 

Անդրոհոգեբանություն 
 

Հ/մ - Հոգեբանամանկավարժական       

                                                           
2
 նշված առարկաներից ընտրվում է մեկը: 
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008 մեթոդաբանություն և 

մեթոդներ 
 

 

4 

 
 

120 

 

48(22/0/26/0) 

 
 

72 

 
 

4 

 
 

ստուգարք 

Հ/մ -

009, 

Մ/մ -

009 

Բուհական մանկավարժության 

և հոգեբանության 

հիմնախնդիրներ 
 

Հ/մ -

010 

Հոգեսոմատիկա 
 

 
 
4 

 
 

90 

 
 

48(22/0/26/0) 

 
 

72 

 
 

4 

 
 

ստուգարք 
Հ/մ -

011 

Ստի հոգեբանություն 
 

Հ/մ-

012 

Վախի հոգեբանություն 
 

 
 
3 

 
 

90 

 
 

38(16/0/26/0) 

 
 

52 

 
 

3 

 
 

ստուգարք 
Հ/մ-

013 

Մշակույթի հոգեբանություն 
 

Հ/մ-

014 

Կրոնի հոգեբանություն 
 

 

4 
   
 120 

 
42(22/0/26/0) 

 

   72 
 

4 
 

ստուգարք 

Հ/մ-

015 

Ընտանիքի խորհրդատվություն 
 

 

 4.4. Գիտահետազոտական աշխատանք  

 

Մագիստրոսական կրթական ծրագրի գիտահետազոտական հատվածն ընդգրկում է 

ամրագրված կրեդիտային միավորներով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները. 
 

Մոդուլ Կրեդիտ Կիսամյակ     Գնահատման ձևը 

Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի 
գիտական սեմինար  

12 1,2,3,43 ստուգարք 

Գիտահետազոտական աշխատանք` 
մագիստրոսական ատենախոսության 
թեմայով (Կուրսային աշխատանք) 

3 2 քննություն 

Գիտահետազոտական աշխատանք` 
մագիստրոսական ատենախոսության 
թեմայով (Ռեֆերատ, զեկուցում) 

3 3 ստուգարք 

Գիտահետազոտական աշխատանք` 
մագիստրոսական ատենախոսության 
թեմայով 

9 3,4 ստուգարք 

Գիտահետազոտական պրակտիկա 3 4 ստուգարք 

Գիտամանկավարժական պրակտիկա 6 
 

4 
 

ստուգարք 

Մագիստրոսի թեզի ձևակերպում և 
պաշտպանություն 

15 4 քննություն 

 

4.5. Ավարտական պահանջներ 

                                                           
3
 Ներառում է 16-ական ժամ լսարանային սեմինար պարապմունքներ յուրաքանչյուր կիսամյակում: 
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4.5.1. Ընդհանուր ավարտական պահանջներ 

1. Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ՎՊՀ 

մագիստրատուրայի ուսանողը պետք է հաջողությամբ յուրացնի 120 կրեդիտին 

համապատասխանող կրթական ծրագրի բոլոր բաղադրիչները, ընդ որում հաշվարկած 

միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) պետք է կազմի առնվազն 58` ներառյալ 

մագիստրոսական թեզի ձևակերպումը և պաշտպանությունը:   

 «Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ մագիստրատուրայի ուսանողները  պարտավոր են 

կուտակել. 

 6 կրեդիտ ընդհանուր դասընթացների կրթամասից,  

 3 կրեդիտ գիտահետազոտական պրակտիկայից, 

 6 կրեդիտ գիտամանկավարժական պրակտիկայից: 

4.5.2. Մասնագիտական ավարտական պահանջներ 

Մնացած 105 կրեդիտային միավորներից 39-ը տրամադրվում է մագիստրոսական 

կրթական ծրագրի «Գիտահետազոտական աշխատանքի կրթամասով նախատեսած 

բաղադրիչներին, իսկ 66 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է` ելնելով 

«Հոգեբանություն» մասնագիտությամբ բանասիրության մագիստրոսի պատրաստման 

ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներից և մասնագիտացման չափորոշիչներով 

սահմանված կարողությունների, հմտությունների և կոմպետենցիաների ձեռքբերման 

պայմանից, որն ապահովվում է  ՄՊԴ և ՄԱ կրթամասերի  (տես կետեր 4.2. և 4.3.) 

առաջարկվող առարկայացանկերով: 

 

5. Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը 

5.1. Համակարգի հիմնադրույթները 

ՎՊՀ–ում գոործում է 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 

գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը և բարելավել 

դասահաճախումները,  

բ) անհատական առաջադրանքների և ընթացիկ ստուգումների (քննությունների) 

օգնությամբ բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման արժանահավատությունն 

ու օբյեկտիվությունը` գիտելիքների գնահատման ընթացքում հաշվի առնելով 

ուսումնական գործընթացի մի շարք բաղադրիչների և դրանց կարևորության աստիճանը: 

Գիտելիքների ստուգման  և գնահատման համակարգի բաղադրիչներն են` 

 ա) ուսումնական գործընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի 

գնահատում դասահաճախումների հաշվառման միջոցով, 

բ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

հաշվառում և   գնահատում, 

գ) գործնական (սեմինար) և  լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցության, պարապմունքների ընթացքում նրա  ակտիվության, հմտությունների և 

կարողությունների  հաշվառում և գնահատում,                             

դ)  դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված 

այլ առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում 

կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ կամ ստուգումներ), 
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ե) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում 

քննաշրջանում, 

  զ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանի, անհատական առաջադրանքների, գործնական(սեմինար) և  լաբորատոր 

աշխատանքներին ուսանողի ակտիվության, հմտությունների և կարողությունների 

գնահատման, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի 

(կրթական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում:  

5.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը 

5.2.1. Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված 

դասընթացների (կրթական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից, 

դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը ուսանողի 

մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձևավորման գործում` 

դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի` 

ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ, 

բ)  առանց եզրափակիչ գնահատման  դասընթացներ:  

Եզրափակիչ գնահատումով (քննությամբ) ավարտվում են ծրագրի մասնագիտական 

պարտադիր դասընթացների կրթամասի բոլոր առարկաները: Ընդհանուր և 

կամընտրական բոլոր դասընթացներն ավարտվում են ստուգարքով:  Յուրաքանչյուր 

կիսամյակային քննաշրջանում ներառված են եզրափակիչ գնահատումով 2-4 

մասնագիտական դասընթաց: 

5.2.2. Եզրափակիչ քննությամբ ավարտվող առարկաների համար քննաշրջանի 

ընթացքում նախատեսվում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն: Ընթացիկ 

քննությունները պարտադիր կերպով անցկացվում են գրավոր, իսկ եզրափակիչ քննության 

ձևը որոշում է դեկանը` ամբիոնի առաջարկությամբ: 

5.2.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման (ստուգարքով ավարտվող) դասընթացը 

կիսամյակի ընթացքում գնահատվում է նյութի յուրացման մակարդակը որոշող 2 (երկու) 

ընթացիկ ստուգումների արդյունքներով: Ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում են կարճ 

հարցումների, փոքրածավալ գրավոր/ստուգողական աշխատանքների, անհատական 

առաջադրաքների (ռեֆերատ, էսսե և այլն) և նման կարգի այլ հանձնարարությունների 

կատարողականների ստուգման միջոցով: Ընթացիկ ստուգման ձևն ընտրում է 

դասընթացը վարող ամբիոնը: Լաբորատոր աշխատանքներն ամփոփվում են 

կատարողական ստուգարքով: 

5.2.4. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի 

ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է 

կիսամյակի ընթացքում` ըստ հետևյալ բաղադրամասերի` 

ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանից` Գմաս.,  որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը վաստակում է 20 

միավոր: Դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանը գնահատվում է հետևյալ սանդղակով. 

 

Մասնակցության  

աստիճանը (%) 

Հատկացվող 

միավորը 
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Աղյուսակ 1. 

 

                Ուսանողի մասնակցության 

աստիճանի որոշման սանդղակ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

բ) Ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

գնահատումից` Գինք., որին հատկացվում է 10 միավոր: Ինքնուրույն աշխատանքի ձևերից 

են ռեֆերատը, էսսեները, քեյսերը, թեմատիկ զեկուցումները, հանձնարարված 

մասնագիտական գրականության մշակումները, արտալսարանային ընթերցանությունը և 

այլն: Եթե ինքնուրույն աշխատանքը կատարված է նշանակված ժամանակահատվածում և 

ուսանողը խմբի ներկայությամբ կարողանում է այն բանավոր ներկայացնել, ապա նա 

կարող է ստանալ ինքնուրույն աշխատանքի համար նախատեսած առավելագույն 

միավորը: Առանց բանավոր ներկայացման ուսանողը ստանում է նախատեսած 

միավորների կեսը: 

   գ) Գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի 

մասնակցությունը, պարապմունքների ընթացքում նրա ակտիվությունը և հմտությունները 

(Գսեմ.) գնահատվում են 20 միավորով: Գործնական (սեմինար) և լաբորատոր 

պարապմունքները կրթական գործընթացի կարևորագույն տարրերից են: Այդ 

պարապմունքների ընթացքում ուսանողի ակտիվությունը գնահատվում է դասախոսի 

կողմից և արձանագրվում է մատյաններում` յուրաքանչյուր դասաժամին հատկացված 

միավորներով: Նշված պարապմունքներին հատկացված առավելագույն միավորները 

ուսանողները կարող են ստանալ այն դեպքում, եթե պատրաստվել և ակտիվորեն 

մասնակցել են դրանց:  

դ) Ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման 

նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) դրական գնահատված քննությունների 

միջինի և եզրափակիչ քննության գումարային արդյունքից (Գքնն), որի առավելագույնը  20  

միավոր է: 

ե) Տվյալ դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ուսուցման ընթացքում ուսանողի 

ձեռքբերած հմտությունների (Գհմտ.) և կարողությունների (Գկար.) գնահատումից, որոնցից 

յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 15 միավոր:       Դասընթացի 

(ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը (միավորը) հաշվարկվում է որպես 

գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար` 

                                 Գարդ. = Գմաս. +Գինք +Գսեմ +Գքնն.+Գհմտ.+Գկար.  

Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 16 միավոր, 

ինքնուրույն աշխատանքը` 5 միավոր, գործնական (սեմինար) և լաբորատոր 

90-100 20  

80-90 16   

70-80 10   

60-70  4    

50-60 2   

< 50 0 
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աշխատանքները` 17 միավոր, դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ 

քննություններից ուսանողը վաստակել է համապատասխանաբար 8 և 12 միավորներ, 

եզրափակիչ քննությանը` ընթացիկների միջինը (10) բարձրացրել է մինչև 16 միավոր, իսկ 

հնտություններն ու կարողությունները գնահատվել են համապատասխանաբար 8 և 10, 

ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի`  

Գարդ. = Գմաս. +Գինք +Գսեմ +Գքնն.+Գհմտ.+Գկար. 

 Գարդ.= 16+5+17+16+8+10 = 72,  

որն ըստ սույն տեղեկագրքի 4.4.1. կետում բերված աղյուսակի համապատասխանում է  B- 

(լավ) գնահատականի: 

5.2.5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) 

ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը (միավորը) (Գարդ.) 

ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում` ըստ հետևյալ բաղադրամասերի` 

ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության 

աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է վաստակել 

20 միավոր: Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն աղյուսակ 1-ում 

բերված սանդղակի: 

բ) ինքնուրույն կատարվող աշխատանքների (անհատական առաջադրանքների) 

գնահատումից` Գինք., որին հատկացվում է մինչև 10 միավոր: 

գ) գործնական (սեմինար) և լաբորատոր աշխատանքներին ուսանողի մասնակցու-

թյան ակտիվությունից (Գսեմ.), որը գնահատվում է առավելագույնը 20 միավորով:  

 դ) ուսանողի կողմից ուսուցանվող նյութի յուրացման աստիճանի ստուգման, ձեռք 

բերված գործնական հմտությունների ու կարողությունների գնահատման նպատակով 

անցկացվող 2-4 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից (Գընթ.), որոնցից 

յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 20 միավոր: 

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը (միավորը) 

հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած 

միավորների գումար` 

Գարդ = Գմաս +Գինք+Գսեմ+ Գընթ: 

Օրինակ,  եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 8 միավոր, 

ինքնուրույն աշխատանքները`10 միավոր, գործնական (սեմինար) և լաբորատոր 

աշխատանքներին ուսանողի ակտիվությունը`15 միավոր, իսկ դասընթացի համար 

նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 8, 10, 

13 և 14 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի` 

Գարդ. = 8+10+15+8+10+13+14 = 78: 

Ուսանողը գնահատվում է  S ( ՙստուգված՚)  (տես 4.4.1. կետի աղուսյակը): 

5.2.6. Դասընթացների գնահատման վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են 

միայն մասնագիտական դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) գնահատման 

համար: Մնացած բոլոր կրթամասերի բաղկացուցիչ դասընթացների գնահատումն 

իրականացվում է ավանդական եղանակով (ստուգարք կամ 100 միավորանոց սանդղակով 

գնահատվող եզրափակիչ քննություն): 

5.2.7. Գիտամանկավարժական և գիտահետազոտական պրակտիկաները 

գնահատվում են ստուգարքի ձևով: 

5.2.8. Քննության գնահատականը հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի 

այն բողոքարկելու գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական 

հանձնաժողովին, իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` երկօրյա ժամկետում 

դիմելու դասընթացը վարող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին: 
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5.3. Կիրարկման ընթացակարգը 

5.3.1. Ընթացիկ և եզրափակիչ ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի 

բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և ժամանակացույցը, ինչպես 

նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշներն ուսանողներին տրամադրվում են 

նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում): 

5.3.2. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցերը կազմվում են 

ֆակուլտետներում և հաստատվում ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի 

կողմից: Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ օրինակը հանձնվում է 

ուսումնամեթոդական վարչություն: 

5.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են ուսումնառության կիսամյակի 7-8-

րդ և 15-16-րդ շաբաթներում:  

5.3.4. Ստուգարքով ավարտվող առարկաների ընթացիկ ստուգումներն անցկացվում 

են յուրաքանչյուր 4 շաբաթը մեկ: Ընթացիկ ստուգումն անցկացվում է տվյալ առարկան 

դասավանդող դասախոսի կողմից` դասացուցակով առարկային հատկացված ժամերին 

(ուսանողը դասերից չի ազատվում): 

5.3.5. Եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են կիսամյակային 

քննաշրջաններում` 18-20-րդ շաբաթներում: 

 

5.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը 

5.4.1. ՎՊՀ-ում մագիստրատուրայի ուսանողի ուսումնառության արդյունքների 

գնահատման համար կիրառվում է գնահատականների 100 միավորանոց սանդղակը, որը 

ներկայացված է ստորև. 

 

Գնահատականը ըստ  5 

բալանոց համակարգի 

Գնահատականը ըստ 100 

միավորանոց սանդղակի 

Գնահատականը ըստ  

ECTS  համակարգի 

«գերազանց (5) ե 96-100  A+ 

« գերազանց ե (5) 91-95 A 

« գերազանց ե (5) 86-90 A- 

« լավ ե   (4) 81-85 B+ 

« լավ ե (4) 76-80 B 

« լավ ե (4) 71-75 B- 

« բավարար ե  (3) 67-70 C+ 

« բավարար ե (3) 62-66 C 

« բավարար ե (3) 58-61 C- 

« անբավարար ե (2)1 30-57 D 

« Անբավարար ե (2)2 մինչև 30 F 

« ստուգված ե 58-100 S 

« չստուգված ե 1 30-57 U 

« չստուգված ե2 մինչև 30 U 

  1 Թույլատրվում է մասնակցել քննության պարտքերի մարմանը  

  2 Չի թույլատրվում մասնակցել պարտքերի մարմանը: 

 



15 
 

5.4.2. Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական ամփոփագրում 

արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում է նաև համապատասխան 

գնահատականը, օրինակ` 87 ( ՙգերազանց՚): 

5.4.3. Այն դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 58-ից ցածր 

արդյունարար միավոր կամ գնահատվել է ՙչստուգված՚, կրեդիտներ չեն տրվում: Ստուգված 

գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ չեն գրանցվում, 

հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական գնահատականի վրա: 

 

6. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը 

6.1. Մագիստրատուրայի ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու 

առաջադիմության ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ 

շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ՎՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր 

ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական 

տեղեկագիր, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի 

ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և 

ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների: 

Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած ուսումնական աշխատանքի ծավալը և 

կրթական ձեռքբերումների որակը: 

6.2. Մագիստրատուրայի ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և 

կուտակվում են նրա ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա 

ուսումնառության ողջ ընթացքում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ 

ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից: 

6.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված 

արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային 

արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և միչև ուսման տվյալ 

ժամանակահատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ 

տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները` 

                   Ծրագրային կրեդիտների (ԾԿ) քանակը 

                   Գնահատման կրեդիտների (ԳԿ) քանակը 

                    Վարկանիշային միավորները (ՎՄ)  

                     Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)  

6.4. Ծրագրային կրեդիտը (ԾԿ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները 

բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է: 

6.5. Գնահատման կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը 

գնահատված է տարբերակված գնահատականներով. 

                                               ԳԿ = ΣԿրեդիտ 

6.6. Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) ուսանողի` յուրաքանչյուր առարկայի համար 

գնահատման ECTS համակարգով ստացած գնահատականների գումարն է, որը 

հաշվարկվում է որպես առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների 

և դրանց արդյունարար ECTS գնահատականների արտադրյալների գումար.   

                                            

                                                           ՎՄ= (ԳԿ𝐱ԹԳ)
𝑘

𝑖=0
 , 

որտեղ ԹԳ-ն տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար ECTS 

գնահատականն է: Օրինակ, եթե 5-կրեդիտանոց դասընթացը գնահատվել է 72 (ECTS-

համակարգում` B- ` լավ), ապա տվյալ դասընթացից վարկանիշային միավորը հավասար 

է 5 կրեդիտ x72 =360` 500  հնարավորից: 
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6.7. Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) ուսանողի` բոլոր առարկաների 

համար գնահատման ECTS համակարգով ստացած գնահատականների միջինն է, որը 

հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի  

վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում է 0,01  ճշտությամբ).  

 

 

                                                                    ՄՈԳ =   
 ՎՄ

  ԳԿ
 

 

6.8. Մագիստրատուրայի ուսանողի  կիսամյակային (հաշվարկված առանձին 

կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված ուսման տվյալ շրջանի համար) 

վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը  հաշվառվում և գրանցվում են ակադեմիական 

տեղեկագրում: 

 

7.Ուսման առաջադիմությունը 

7.1. Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են` 

առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա: 

7.2. Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`  

        ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ միջին ուսումնական բեռնվածության (10%    

թույլատրելի շեղումով), 

բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր 

պարտադիր դասընթացների կրեդիտները, 

գ) ապահովել է բակալավրի կրթական աստիճանում ուսանողի համար սահմանված 

կիսամյակային ՄՈԳ-ի  նվազագույն շեմը (58 միավոր): 

7.3. Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի 

բավարարել նախորդ կետում նշված երեք պայմաններից որևէ մեկը: 

7.4. Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է 

տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման 

առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան: 

7.5. Մագիստրոսի  կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը 

համընկնում  է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանին: 

7.6. Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման 

ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից: 

7.7. Ուսանողական նպաստներ, պետական, ներբուհական և այլ տեսակի 

կրթաթոշակներ հատկացնելիս միևնույն կրթական ծրագրում ընդգրկված տարբեր 

ուսումնական բեռնվածություն ունեցող ուսանողների ակադեմիական 

առաջադիմությունները համեմատվում են նրանց վարկանիշային  միավորների 

օգնությամբ: 

7.8. Ուսանողի բացարձակ առաջադիմությունը չափվում է միջին որակական 

գնահատականով: 

8. Դասընթացի վերահանձնումը և կրկնումը 

8.1. Դրական գնահատված դասընթացի քննության/ստուգման կրկնում 

(վերահանձնում) չի թույլատրվում: 

8.2. Հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված 

դասաժամերը հաշվի չեն առնվում դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը 

որոշելիս, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը ներկայացվում 

է հաճախումները վերսկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
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8.3. Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն 2 

աշխատանքային օրվա ընթացքում դեկանատում գրանցված սահմանված կարգի 

բժշկական տեղեկանքի կամ դիմումի առկայության դեպքում: 

8.4. Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած 

ուսանողն այն կարող է վերահանձնել մինչև հաջորդ ընթացիկ քննությունը (ստուգումը) 

ընկած ժամանակահատվածում` նախապես այն համաձայնեցնելով դեկանատի և 

պարապող դասախոսի հետ: 

8.5. Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողը 

դեկանատի թույլտվությամբ քննաշրջանի ընթացքում կարող է վերահանձնել այն: 

8.6. Եզրափակիչ քննությունից ՙանբավարար՚ (8 միավորից ցածր) գնահատական 

ստացած կամ անհարգելի պատճառներով դրան չմասնակցած ուսանողը ակադեմիական 

պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում կարող է վերահանձնել այն, եթե տվյալ 

դասընթացից նրա արդյունարար գնահատականը ցածր է ՙբավարար՚ գնահատականից  

(գտնվում է 30-57 միջակայքում): 

8.7. Սահմանված ժամկետներում ընթացիկ ստուգումներն անհարգելի 

պատճառով չհանձնած կամ արդյունարար նվազագույն 58 միավորը չհավաքած 

ուսանողներն իրավունք ունեն դրանք լրացնելու և հանձնելու ակադեմիական պարտքերի 

մարման (լուծարքի) շրջանում, սակայն չեն կարող վաստակել ավելի, քան անցողիկ  58  

միավորը: 

8.8. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր 

պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի կողմից 

կիսամյակը ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը: 

 

9. Ծրագրի եզրափակիչ ատեստավորումը 

9.1. Մագիստրատուրայի ուսանողի կողմից ծրագրի ընդհանուր կրթական 

արդյունքներին համապատասխան կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերումը 

հաստատվում է ավարտական աշխատանքի (մագիստրոսական թեզի) կատարումով ու 

պաշտպանությամբ: 

9.2. Մագիստրոսական թեզով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են 

ուսումնառության 2-4 կիսամյակներում` ստացված գիտելիքների և գործնական 

հմտությունների հիման վրա` բուհում սովորելու ընթացքում (4 տարի բակալավր, 2 տարի 

մագիստրոս): 

Մագիստրոսական  ատենախոսության թեմաները և ղեկավարները որոշվում են 

թողարկող ամբիոնի կողմից` ըստ մագիստրոսական ծրագրերի ուղղությունների, 

համաձայնեցվում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի հետ, քննարկվում ֆակուլտեոտի 

ուսումնամեթոդական խորհրդում և ուսումնառության առաջին կիսամյակի վերջում 

առաջարկվում ուսանողներին: 

  Մագիստրատուրայի ուսանողը առաջին կիսամյակի վերջին գրավոր դիմում է 

ներկայացնում համապատասխան թողարկող ամբիոնի վարիչին` մագիստրոսական 

ատենախոսության թեման և ղեկավարի հաստատման խնդրանքով:  

9.3. Մագիստրոսական թեզի պաշտպանության կազմակերպման համար 

հատկացվում են    ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց ընթացքում 

նախատեսվում է.      

ա) թեզի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) 

քննարկմանը: Աշխատանքի հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը 

ներառում է կատարած աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն, 
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բ)  թեզի նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում` աշխատանքի 

հեղինակի մասնակցությամբ: Էական դիտողությունների առկայության դեպքում 

բակալավրի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել 

աշխատանքը և լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն: Դրական եզրակացության 

դեպքում մասնագիտացնող ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է 

պաշտպանության, 

գ)  մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից աշխատանքը 

գրախոսման ուղարկելու կազմակերպում, 

դ) մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն պետական քննական հանձնաժողովի 

նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում:  

9.4.    Մագիստրոսական թեզի պաշտպանությունը գնահատվում է ըստ 5.4.1. 

կետում ներկայացված 100-բալանոց սանդղակով: 

9.5.      Մագիստրոսական թեզի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների  

համար սահմանված են գնահատման հետևյալ  միավորները. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Կրեդիտների 

փոխանցումը 

10.1. Այլ բուհերից ՎՊՀ–ի մա•իստրատուրայի կրթական ծրագիր փոխադրվելու 

դեպքում փոխանցելի են տվյալ բուհում առանձին դասընթացներից, դասընթացների 

խմբից, կամ ուսումնառության որոշակի շրջանից    կուտակած կրեդիտները:  Փոխանցումը 

կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ 

համաձայնությամբ և ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների պահպանմամբ: 

10.2. Այլ ուսումնական ծրա•րից ՎՊՀ մագիստրոսի ուսումնական ծրա•իր 

կրեդիտների փոխանցումը հնարավոր է, եթե. 

ա) փոխանցվող կրեդիտները կուտակվել են ՎՊՀ մա•իստրոսական ծրա•րի 

բաղադրիչներին համապատասխանող դասընթացներից և այլ կրթական մոդուլներից, 

բ) կան կուտակված կրդիտներին համապատասխանող կրթական ծրա•րերի  

բաղադրամասերի բովանդակային ոչ էական տարբերություններ, 

գ) առկա են կուտակված կրեդիտներին համապատասխանող կրթական ծրա•րերի 

բաղադրամասերի բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական 

արդյունքները համարժեք են: 

10.3. Այլ բուհում ՎՊՀ մագիստրատուրայի ուսանողի ուսումնառության որոշակի 

շրջանի (կիսամյակ, ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի 

ուսումնառության ծրա•իրը դառնում է եռակողմ համաձայնա•րի առարկա` ուսանողի, 

ՎՊՀ-ի և ընդունող/հյուրընկալող բուհի միջև: 

Թիվ Չափանիշ Հատկացվող 

առավելագույն 

միավորը 
1 Ներկայացման որակը 30 

2 Ձևակերպման որակը 20 

3 Կատարման ինքնուրույնության 

աստիճանը 

30 

4 Արդիականությունը (նորույթը) 20 

 Ընդամենը 100 
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10.4. Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման 

գործընթացների կազմակերպման հարցերով զբաղվում է   ՎՊՀ-ի ուսումնամեթոդական 

վարչությունը: 

11. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի պարտականությունները 

11.1. Կրեդիտային համակարգով մագիստրատուրայում սովորող ուսանողներին 

ուսման գործընթացում օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետը նշանակում է 

մագիստրոսական ծրագրի ղեկավար` մասնագիտության ուսումնական ծրագրերին 

քաջատեղյակ մասնագետներից: 

11.2. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը պատասխանատու է մագիստրոսի 

պատրաստման որակի համար:  

11.3. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը  վերահսկում է մագիստրոսական 

ուսումնական պլանի մշակումը, մասնակցում է դրա մասնագիտական առարկայախմբի 

բովանդակության ձևավորմանը, վարում է ուսումնական պլանով նախատեսված 

մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի գիտական սեմինարը, անցկացնում է այդ սեմինարի 

պլանին և ծրագրին համապատասխանող ուսումնական պարապմունքներ,  վերահսկում է 

մագիստրոսի գիտահետազոտական աշխատանքի կատարումը: 

11.4. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը իրականցնում է մագիստրոսական 

ծրագրի ուսումնական և գիտահետազոտական հատվածների կատարման և 

մագիստրատուրայի գիտական ղեկավարների գործունեության վերահսկողությունը, 

կազմակերպում է մագիստրոսական թեզերի թեմաների փորձաքննական գնահատում:  

11.5. Մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը ներկայացնում է ուսանողի շահերը 

Համալսարանի տարբեր ստորաբաժանումներում, կազմակերպում է խմբային և 

անհատական խորհրդատվություններ ուսանողների համար`  ուսումնական 

գործընթացին վերաբերող տարբեր հարցերի շուրջ: 

12.  Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները 

12.1. Մագիստրատուրայի 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: 

12.2.  Ուսանողն իրավունք ունի. 

- ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար 

Ինստիտուտի  կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական 

ծրագրի պահանջներին համապատասխան, 

  - միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի 

շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) սովորելու այլ 

բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա), 

- փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ` օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ 

Կառավարության սահմանած կարգի, 

-    հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` 

ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի չավարտված մասի համար, 

-  մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող 

պաշտոնական փաստաթղթերի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու 
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համաեվրոպական նմուշի  դիպլոմի ECTS հավելված (հայերեն և անգլերեն)` համաձայն ՀՀ 

Կառավարության համապատասխան որոշման: 
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ՄԱՍ II. ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ 

1. Տեղեկագրքի նպատակը 

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է մանկավարժական ֆակուլտետում  

իրականացվող «Հոգեբանություն» մագիստրոսի կրթական ծրագրերի վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև 

լայն հասարակությանը մատչելի դարձնելու համար:  Տեղեկագիրքը պարունակում է 

ամփոփ տեղեկատվություն ինչպես առանձին մասնագիտությունների ուսումնական 

ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ դասընթացների և ուսումնական մոդուլների 

վերաբերյալ: Այն ներառում է. 

- 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 նույնացման 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: 

 

031301.01.7  «Հոգեբանություն» մասնագիտության  մագիստրոսական ծրագրի տեղեկագիրք 

1. Ընդհանուր դասընթացների  (ԸԴ) կրթամաս (10 կրեդիտ) 

1.1. ԻՏՄՄ/մ–026 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում (3 

կրեդիտ) 

(4 ժամ դասախոսություն, 28 ժամ գործնական, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք) 
Նպատակը 

 Ուսանողներին զինել մանկավարժական գիտությունների  բնագավառում տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների կիրառմանը վերաբերող գիտելիքնեորով: 

 Խորացնել և ընդլայնել ուսանողների` ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտին վերաբերվող 

ընդհանուր տեսական և պրակտիկ գիտելիքները: 

 Ուսանողներին տալ գաղափարներ` ժամանակակից ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ու 

ինֆորմացիոն համակարգերի, դրանց աշխատանքի սկզբունքների, ինչպես նաև մարդկային 

գործունեության տարբեր ոլորտներում կիրառության վերաբերյալ: 

 Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 Հիմնական հասկացությունները 

Կարողանա` 

 կկարողանա ձեռք բերած տեսական գիտելիքները կիրառել պրակտիկ խնդիրներ լուծելիս, 

Տիրապետի` 

 կկարողանա տիրապետել ինֆորմացիոն որոնողական համակարգերի կիրառության 

մեթոդներին: 

Բովանդակությունը. 

ԹԵՄԱ 1. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, նրանց բնույթը, զարգացման հիմնական փուլերը: 

ԹԵՄԱ 2. Ինֆորմացիոն և կոմունիկացիոն տեխնոլոգիաներն ըւ նրանց կիրառության հիմնական 

բնագավառները 
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ԹԵՄԱ 3. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կիրառությունը կրթության և մասնագիտական տարբեր 

ոլորտներում 
 

1.2.Հ/մ-001 . Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները  (3 կրեդիտ) 

32 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ սեմինար, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք 

 

Նպատակը 

Ապագա մասնագետների մեջ ձևավորել մասնագիտական ընտրության և պատրաստության 

անհրաժեշտ գիտելիքներ, մարդկային ռեսուրսների կոմպետենտ կառավարման հոգեբանական 

ապահովման համար անհրաժեշտ, կարողողություններ և հմտություններ: 

Բովանդակությունը. 
Թեմա 1.Հոգեբանական տեսությունների ձևավորման ակունքները:  

Թեմա 2. Մասնագիտության ընդհանուր բնութագիրը:  

Թեմա 3. Հոգեբանությանձևավորմանօրինաչափությունները:  

Թեմա 4. Գիտականնոր գիտելիքների գաղափարների իմացություն:     

Թեմա 5. Գիտության մեթոդաբանություն և հոգեբանություն:  

Թեմա 6. Գիտականտեխնոլոգիաներըհոգեբանությունում: Հոգեբանության և տարբեր 

տեխնոլոգիաների փոխկապվածությունը:  

Թեմա 7. Հոգեբանական հետազոտության կառուցվածքը և ներկայացվող արդի պահանջները: 

Թեմա 8. Ժամանակակից մասնագիտությունները և  դասակարգումը:  

Թեմա 9. Մասնագիտության ընտրությունը և մասնագիտական պատրաստվածությունը: 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 Ժամանակակից հոգեբանության նոր ուղղությունները, 

 հոգեկան դպրոցեսների, օրինաչափությունների և երևույթների ուսումնասիրման նոր  

չափորոշիչները, 

 հոգեբանության ուսումնասիրման նոր մեթոդներ: 

Կարողանա` 

 իրականացնել գիտական հետազոտություններ, 

 վերլուծել հետազոտության հոգեբանական տվյալներն ու փաստերը: 

Տիրապետի` 

 մասնագիտական գիտակիրառական գիտելիքներին ու հմտւթյուններին, 

 ժամանակակից գիտական գրականությունը տեսականորեն վերլուծելու կարողությանը, 

 ինքնուրույն մագիստրոսական թեզ կատարելու տեխնիկային: 

 

2. ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿՐԹԱՄԱՍ 

2.1.Մ/մ-1120 Մանկավարժական արժեբանություն (5 կրեդիտ) 

28 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական, 1-ին կիսամյակ, քննություն 

 

Նպատակը 
Մանկավարժական արժեաբանությունը նոր զարգացող գիտաճյուղ է կրթության արժեքների 

մասին, որի նպատակն է ծանոթացնել, տեղեկացնել արժեբանության էությանը, կրթության 

արժեքաիմաստային տեսանկյուններին ու զարգացման օրինաչափություններին, անձի և 

սոցիալական խմբերի արժեքային համակարգի ձևավորմանն ու զարգացման ուղիներին:   

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Մանկավարժական արժեբանության տեսամեթոդաբանական հիմունքները: 

Թեմա 2. Արժեքի գաղափարը և նրա զարգացումը ընդհանուր արժեբանության մեջ: 

Թեմա 3. Հիմնական արժեբանական հիմնախնդիրները և դրանց զարգացումը Արևմուտքի 

մանկավարժական մտքի մեջ: 
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Թեմա 4. Արժեքի գաղափարը և նրա զարգացումը հայ փիլիսոփայական և մանկավարժական մտքի 

պատմության մեջ: 

Թեմա 5. Մանկավարժական արժեբանության հետազոտության մեթոդաբանական մոտեցումները: 

Թեմա 6. Մանկավարժական արժեբանության կայացման ու զարգացման գործոնները: 

Թեմա 7. Համաշխարհային կրթական դաշտի արժևորումը: 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 իմանալ մանկավարժական արժեբանության էությունը և բովանդակությունը: 

Կարողանա` 

 սահմանել արժեք և արժեբանույուն հասկացությունները 

Տիրապետի` 

 արժեքների գաղափարի և ընդհանուր արժեբանության մեջ նրա զարգացման միտումներին: 

 

2.2. Տ/մ -017 Գործարար շփում և կազմակերպչական մշակույթ  (5 կրեդիտ) 

24 ժամ դասախոսություն, 36 ժամ սեմինար, 1-ին կիսամյակ, քննություն:  

 
Նպատակը 

Գիտելիքներ ձեռք բերել ձեռնարկությունների ղեկավարման և կազմակերպման, կառավարման, 

վերահսկման, աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման, կոնֆլիկտների և փոփոխությունների 

կառավարման և այդ ոլորտում ձևավորված հարաբերությունների մասին, մշակել գործարար 

շփումների և գործարարի վարքագծի մշակույթ ձեռնարկությունում: 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1.  Գործարար շփումների և կազմակերպչական մշակույթի կառավարման համակարգը,  

ֆունկցիաները, հիմնական կատեգորիաները , սկզբունքները 

Թեմա 2.   Գործարար շփումների կառավարման և կազմակերպչական մշակույթի մեթոդները 

Թեմա 3.    Կազմակերպությունները և մենեջերները 

Թեմա 4.  Գործարար շփումների  և կազմակերպչական մշակույթի կառավարման զարգացումը 

Թեմա 5.    Ձեռնարկության արտաքին և ներքին միջավայրը 

Թեմա 6.    Սոցիալական պատասխանատվությունը և էթիկան գործարար շփման և 

կազմակերպչական մշակույթի ոլորտներում 

Թեմա 7.   Գործարար շփումը և հաղորդակցությունը 

Թեմա 8.  Կառավարչական որոշումների ընդունումը 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

o աշխատանքային ռեսուրսների կառավարման, անձնակազմի վերապատրաստման և 

որակավորման բարձրացման ճկուն համակարգի մշակման 

 նյութաատեխնիկական մատակարարման, պլանավորման և կառավարման արդի համակարգի 

մշակման և ներդրման,         

 ձեռնարկության սեփական և փոխառու կապիտալի արդյունավետ տնօրինման, ֆինանսական 

միջոցների ռացիոնալ պլանավորման, ծախսերի տնտեսման վերաբերյալ: 

Կարողանա` 

 ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել պրակտիկայում, 

 կողմնորոշվել տնտեսական (աշխատանքի կազմակերպման, խթանում, վերահսկուն և աուդիտ) 

գործընթացներում, կատարի ինքնուրույն և ճիշտ եզրահանգումներ 

 վարել գործնական հանդիպումներ, զրույցներ, բանակցություններ՝ պաշտպանելով 

կազմակերպության և նրա յուրաքանչյուր աշխատակցի շահերը 

Տիրապետի` 

 գործարարի վարքագիծը կազմակերպչական մշակույթը ձևավորող բարոյահոգեբանական 

նորմերին 

 արտադրության կազմակերպման և նորմավորման դրույթներին 
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 աշխատանքային ռեսուրսների գրագետ կառավարման հմտություններին: 

 

2.3.Մ/մ- 004 Մանկավարժական էթիկայի և էթիկետի հիմունքներ (5 կրեդիտ) 

28 ժամ դասախոսություն, 12 ժամ գործնական, 1-ին կիսամյակ, ստուգարք:  

 
Նպատակը 

«Մանկավարժական էթիկայի և էթիկետի հիմունքներ» դասընթացն ունի կարևորագույն 

նշանակություն ապագա  մանկավարժի որակների պատրաստման գործում: Այն նպաստում է 

ապագա մանկավարժի ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ մանկավարժական աշխարհայացքի 

ձևավորմանը, ապահովում է մանկավարժի  անհրաժեշտ տեսագործնական պատրաստվածության 

և ճիշտ փոխհարաբերություն : 
Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Մանկավարժական էթիկայի հիմնահարցերը մանկավարժության պատմության մեջ:   

Թեմա 2. Մանկավարժական էթիկայի կանոնները:  

Թեմա 3. Ուսուցչի պատիվը և արժանապատվությունը:  

Թեմա 4. Բարոյական գիտակցություն:  

Թեմա 5. Ուսուցչի բարոյական գործունեությունը:  

Թեմա 6. Ուսուցիչը և դպրոցի ղեկավարությունը:  

Թեմա 7. Ուսուցչի բարոյական կուլտուրան:  

Թեմա 8. Էթիկետի  ծագումը:  

Թեմա 9. Ծանոթանալը և ներկայանալը:  

Թեմա 10. Ողջույն, ողջույնի ձևերը: 

Թեմա 11. Վարվեցողության կանոնները հասարակական վայրերում: 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 մանկավարժական էթիկայի և էթիկետի հիմնահարցերը մանկավարժության պատմության մեջ, 

մանկավարժական էթիկայի և էթիկետի կանոնները և վերջիններիս ճիշտ կիրառումը 

դասապրոցեսում և դասերց դուրս աշակերտների հետ հաղորդակցման ժամանակ:   

Կարողանա` 

 ձեռք բերել գիտելիքներ և հմտություններ «Մանկավարժական էթիկայի և էթիկետի  հիմունքներ» 

դասընթացից 

Տիրապետի` 

 մանկավարժական էթիկայի և էթիկետի կանոնները 

 

2.4. Հ/մ- 002 Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանություն (6 կրեդիտ) 

26 ժամ դասախոսություն, 48 ժամ գործնական, 1-ին կիսամյակ, քննություն:  

Նպատակը 

Ուսանողներին զինել գիտելիքներով` հոգեկանի մեխանիզմների և օրինաչափությունների, 

հոգեկանի կառուցվածքի, իմացական գործընթացների, մարդու անձի և անհատական 

հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: Ուսանողներին գաղափար տալ մարդկային 

փոխհարաբերությունների օրինաչափությունների մասին: 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Սոցիալական աշխատանքը և հոգեբանությունը: Սոցիալական աշխատանքի 

հոգեբանության առարկան, կառուցվածքը և գործառույթները:  

Թեմա 2. Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանության հիմնական հասկացությունները:  

Թեմա 3. Սոցիալական աշխատանքի հոգեբանության պրակտիկայի տեսական հիմքերը: Ու. 

Ջեյմսի անձի տեսությունը: Թեմա 4: Հոգեվերլուծական տեսություններ (Զ. Ֆրոյդ, Կ. Յունգ, Ա. 

Ադլեր):   

Թեմա 5. Անձի վարքաբանական մոտեցումները (Բ. Սքիներ, Ա. Բանդուրա) Թեմա 6: Ու.Կետտելի 

անձի տեսությունը:  
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Թեմա 7. Հումանիստական տեսություններ (Ա. Մասլոու, Կ. Ռոջերս):  

Թեմա 8. Օնտոհոգեբանություն (Ա. Մենեգետտի) Թեմա 9: Սոցիալ-հոգեբանական աշխատանք 

դեռահասների հետ Թեմա 10: Սոցիալ-հոգեբանական աշխատանք տարեցների և հաշմանդամների 

հետ:  

Թեմա 11. «Միջամտություն ճգնաժամին» մոդել Թեմա 12: «Խնդրի վրա կենտրոնացման» մոդել:  

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 Դասընթացի հիմնական հասկացությունները: 

Կարողանա` 

 Կարողանան որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ:  

Տիրապետի` 

 Տիրապետեն սոցիալական աշխատանքի հոգեբանության հետազոտության մեթոդենրին: 

 

2.5 Հ/մ- 003 Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրներ  (6կրեդիտ) 

28 ժամ դասախոսություն, 44 ժամ գործնական, 2-րդ կիսամյակ, քննություն:  

Նպատակը 

Գիտելիքներ հաղորդել անձի և միջավայրի անվտանգության պահպանման վերաբերյալ, 

պատկերացումներ ձևավորել հոգեբանական տրավմայի, սթրեսի պաթոլոգիկ հետևանքների, 

զոհերի և ահաբեկիչների վերաբերյալ:  

Բովանդակությունը 
ԹԵՄԱ 1. Անձի հոգեբանական անվտանգությանհիմնախնդիրը:  

ԹԵՄԱ 2. Անձի զարգացման հոգեբանական անվտանգությունը:  

ԹԵՄԱ 3. Հոգեբանական անվտանգությունը կրթական միջավայրում:  

ԹԵՄԱ4. Մասնագիտական գործունեությունը և անձի հոգեբանական անվտանգությունը: 
 ԹԵՄԱ 5. Անձի հոգեբանական անվտանգության հիմնախնդիրը ժամանակակից տեղեկատվական 

միջավայրում:  

ԹԵՄԱ 6. Վիկթիմոլոգիայի հիմունքները:  

ԹԵՄԱ 7.  Ինքնասպանությունը որպես վարքի դեզադապտիվ եղանակ ճգնաժամային 

իրավիճակներում:  

ԹԵՄԱ 8. Հոգեբանի աշխատանքը ծայրահեղ իրադրություններում:  

ԹԵՄԱ 11. Հոգեբանական դեբրիֆինգ:  

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 անձի անվտանգության հիմնական հասկացությունները, 

 անձի և միջավայրի հոգեբանական անվտանգության ապահովման մեխանիզմները 

Կարողանա` 

 վերլուծել տեսական մոտեցումները հոգեբանական անվտանգության վերաբերյալ, 

 տեղեկատվություն տարածել հոգեբանական գործոնների դերի մասին հոգեկան առողջության 

պահպանման գործում 

Տիրապետի` 

 անձի և միջավայրի հոգեբանական անվտանգության մեթոդներին, հնարքներին և 

տեխնիկաներին: 

 

2.6  Մ/մ -005 Որակի ապահովումը ներառական կրթության մեջ (6 կրեդիտ) 

 

28 ժամ դասախոսություն, 44 ժամ գործնական, 2-րդ կիսամյակ, քննություն:  

Նպատակը 
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Ուսանողներին փոխանցել ներառական կրթության տեսագործնական առաջավոր փորձը, 

ուսուցանել ներառական կրթության կազմակերպման օրենսդրական և մանկավարժական 

հիմունքները: 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Ներառական կրթության գաղափարախոսությունը, բովանդակությունը: Միջազգային և 

տեղական օրենսդրությունը, ներառական կրթության որակի ապահովման նախապայման 

Թեմա 2.  Ներառական կրթության համակարգը ՀՀ-ում: 

Թեմա  3. Ներառական կրթության կազմակերպումը ընդհանուր կրթական հաստատություններում 

որպես կրթության որակի ապահովման միջոց: 

Թեմա 4. Ուսուցչի շարունակական մանկավարժական կատարելագործումը որպես ներառական 

կրթության արդյունավետ կազմակերպման միջոց : 

Թեմա 5. Աջակցության կազմակերպում ներառական ուսուցման համակարգերում որպես որակի 

ապահովման պայման: 

Թեմա 6. Ընտանիքի, դպրոցի  և համայնքի համագործակցությունը արդյունավետ  ներառական 

կրթության իրականացման հիմք: 

Թեմա 7. Ներառական ուսուցման գնահատումը  որպես որակյալ կրթության բաղկացուցիչ: 

Թեմա 8. Ներառական ուսուցման պլանի զարգացում 

Թեմա 9. Անհատական ուսուցման պլանը որպես ներառական կրթուիթյան ապահովման գործիք: 

Թեմա 10. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների ուուցման 

սկզբունքները, մեթոդները, տեխնոլոգիաները: 

Թեմա 11. Մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայությունների գործունեության 

բովանդակությունը: 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 Ներառական կրթության գաղափարախոսությունը, քաղաքականությունը, հայեցակարգը, 

բովանդակությունը, միջազգային փորձը և սկզբունքները, ներառական կրթության որակի 

ապահովման և արդյունավետության բարձրացման ուղիները, միջոցները, ներառական ուսուցման 

կազմակերպման մեթոդիկաներն ու տեխնոլոգիաները, ներառական կրթության իրավական, 

օրենսդրական և մանկավարժական հիմունքները: 

Կարողանա` 

 Պլանավորել, կազմակերպել և իրականացնել մանկավարժական գործընթացը և վերլուծել 

ծագած հիմնխնդիրները, օգտվել հանրակրթության չափորոշչից և կազմել ներառական 

գործընթացի կազմակերպման փաստաթղթեր, դրսևորել մանկավարժական վարպետություն և 

օգտվել ՀՀ օրենքներից ու նորմատիվ փաստաթղթերից, մասնակցել ներառական կրթության 

շարունակական զարգացման ծրագրերի մշակմանը, մասնակցել դպրոցի հատուկ մեթոդական 

խմբերի աշխատանքներին, ներառական կրթության ուղղությամբ տարվող աշխատանքներին: 

Տիրապետի` 

 Ներառական ուսուցման մեթոդիկաներին և տեխնոլոգիաներին, մանկավարժական 

աջակցության ձևերին, ներառական ուսուցում իրականացնող դպրոցների և ընտանիքների 

համագործակցության ձևերին, աշակերտների կրթական կարիքների, նրանց գիտելիքների, 

կարողությունների և հմտությունների գնահատման գործիքակազմին: 
 

2.7 Հ/մ -004 Սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգ 6 կրեդիտ 

26 ժամ դասախոսություն, 48 ժամ գործնական, 2-րդ կիսամյակ, քննություն:  

Նպատակը 

«Սոցիալ – հոգեբանական թրենինգ» դասընթացը  ուսանողներին ծանոթացնում է տեսական և 

գործնական մակարդաակում ժամանակակից հոգեբանական պրակտիկայում տարածված 

թրենինգային աշխատանքի մեթոդի հետ: Տվյալ դասսընթացի օգնությամբ ուսանողների  կողմից 

ստացված գիտելիքները և փորձը կարող  են պահանջվել խմբի հետ թրենիննգային աշխատանքի 

նախապատրասման և իրագործման ընթացքում: 
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Բովանդակությունը 
ԹԵՄԱ 1. Հասկացություն սոցիալական հոգեբանության ակտիվ մեթոդների մասին: 

ԹԵՄԱ 2.Սոցիալ-հոգեբանական թրենինգի արդյունավետությունը: 

ԹԵՄԱ 3. Հասկացություն խմբային դինամիկայի մասին 

ԹԵՄԱ 4.Սոցիալ- հոգեբանական թրենինգային մեթոդների դասակարգումը: 

ԹԵՄԱ 5. Թրենինգային հիմնական մոտեցումները: 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 Սոցիալ-հոգեբանական ուսուցման ակտիվ մեթոդների կիրառության հիմնական 

ուղղությունները, դրանց տեսակները և ձևերը: 

Կարողանա` 

 Ձեռքբերած տեսական գիտելիքներ կիրառել գործնականում և որոշ գիտական հարցերի 

վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Տիրապետի` 

 Սոցիալ-հոգեբանական թրենինգի հիմնական ձևերին և դրա կազմակերպման աշխատանքի 

կառուցվածքին: 

 

2.8 Հ/մ- 005 Զարգացման հոգեբանություն (6 կրեդիտ) 

28 ժամ դասախոսություն, 44 ժամ սեմինար, 2-րդ կիսամյակ, քննություն:  

 

Նպատակը 
Ուսանողներին զինել գիտելիքներով մարդու տարիքային օնտոգենեզի զարգացման մասին,  

գաղափար տալ մարդու զարգացման անատոմոֆիզիոլոգիականկան և հոգեբանական 

օրինաչափությունների մասին: 

Բովանդակությունը 
 

Թեմա 1. Զարգացման հոգեբանության առարկան, խնդիրները, մեթոդները: Զարգացման  

հոգեբանության` որպես գիտության ծագումն ու զարգացումը: 

Թեմա 2. Հոգեկանի զարգացման տեսությունների քննական վերլուծությունը: 

Թեմա  3. Հոգեկանի զարգացման տեսությունները: 

Թեմա 4. Հոգեկանի զարգացման օրինաչափություններն ու դինամիկան և անձի ձևավորումն 

օնտոգենեզում: 

Թեմա 5. Երեխայի հոգեկան զարգացումը մինչև դպրոց հաճախելը: 

Թեմա  6. Նախադպրոցականի զարգացման սոցիալական իրադրությունը: 

Թեմա  7. Յոթ տարեկանի ճգնաժամը: Երեխայի հոգեբանական պատրաստությունը դպրոցական 

ուսուցմանը: 

Թեմա  8. Դեռահասների զարգացման ժամանակակից սոցիալական իրադրությունը:  

Թեմա  9. Պատանեկությունը որպես զարգացման փուլ: 

Թեմա  10. Հասունության  տարիքի ժամանակակից պարբերացումները: 

Թեմա 11. Ծնող լինելու կարևորությունը տարիքի ձևավորման գործում:          

Թեմա  12. Ուշ հասունության տարիք:  
 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 հոգեկանի զարգացման օրինաչափություններն ու նորագոյացությունները, 

 յուրաքանչյուր տարիքային փուլի հոգեբանական բնութագիրը, 

 ուսուցման և դաստիարակության կազմակերպման և իրականացման օպտիմալ եղանակները 

 սոցիալական միջավայրի դերն ու ազդեցությունը անձի ձևավորման վրա: 

Կարողանա` 
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 բացահայտել հասարակության մեջ տեղ գտած բացասական երևույթները  և ուսումնասիրել 

դրանց դրսևորման պատճառները, 

 անցկացնել հոգեբանամանկավարժական հետազոտություն, 

 խորհրդատվական աշխատանք իրականացնել չառաջադիմող և «դժվար» աշակերտների հետ, 

 կատարել անձի հոգեբանական վերլուծություն, 

 կազմել աշակերտի և դասարանային կոլեկտիվի հոգեբանական բնութագիրը: 

Տիրապետի` 

 զարգացման հոգեբանության առարկային 

 զարգացման հոգեբանության ժամանակակից մեթոդներին, 

 հոգեբանամանկավարժական հետազոտության առանձնահատկություններին, 

 երեխաների հետ աշխատանքի առանձնահատկություններին: 
 

3. Կամընտրական դասընթացներ 

 

3.1 Մ/մ -006 Կոլեկտիվի կազմակերպում և կառավարում (3կրեդիտ) 

16 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ սեմինար, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

Նպատակը 
Սովորողներին ծանոթացնել կոլեկտիվի կառավարման և կազմակերպման 

առանձնահատկություններին, կառավարման ոճերին, մեթոդներին: Խորացնել և ընդլայնել 

ուսանողների ընդհանուր տեսական և մեթոդական գիտելիքները:  

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Կոլեկտիվի կազմակերպում և կառավարում դասընթացի օբյեկտը, առարկան, խնդիրները 

Թեմա 2. Կոլեկտիվի դերն անձնավորության զարգացման գործում 

Թեմա 3. Կառավարման գործընթացի էությունը 

Թեմա 4. Կառավարման ոճերի ընդհանուր բնութագիրը 

Թեմա 5. Մանկավարժական խորհուրդը որպես կոլեկտիվի կառավարման մարմին: 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 դասընթացի հիմնական հասկացությունները, 

Կարողանա` 

 տեսական գիտելիքները գործնականում կիրառելու և հիմնախնդիրներ վերլուծելու և լուծելու 

կարողություն, 

Տիրապետի` 

 կառավարման ոճերին: 

 

3.2 Մ/մ -007 Ժամանակակից ընտանիքի կառավարման հիմնախնդիրներ (3կրեդիտ) 

16 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

Նպատակը 

Ուսանողներին  զինել  գիտելիքներով,  որոնք  հնարավորություն կտան  տեսնել   ժամանակակից  

ընտանիքներում առկա  խնդիրները, գտնել  դրանց հաղթահարման  ուղիները: 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Ընտանեկան դաստիարակության հոգեբանա-մանկավարժական հիմնահարցերը 

Թեմա 2. Ընտանիքը և հոգեբանությունը 

Թեմա 3. Ընտանեկան դաստիարակության բովանդակությունն ու մեթոդիկան 

Թեմա 4. Երեխան ընտանիքում և նրա անձի կայացման փուլերը: 

Թեմա 5. Ընտանիքի, դպրոցի և սոցիումի փոխգործունեությունը 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 
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• ընտանիքը որպես սոցիալական ինստիտուտ, 

• ներընտանեկան հարաբերությունների համակարգ 

• ընտանիքում երեխայի տեղը և դերը: 

Կարողանա` 

 հստակ պատկերացնել ընտանիքի դերը անձի ադապտացման գործընթացում, 

 սոցիալական դաստիարակության էությունը: 

Տիրապետի` 

• ընտանեկան դաստիարակությանբովանդակությանը և հետազոտությունների մեթոդներին, 

• ընտանիքի, դպրոցի և սոցիումի փոխգործունեության ձևերին: 

 

3.3 Հ/մ -006 Քաղաքական հոգեբանություն 3 կրեդիտ 

14 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

   

Նպատակը 

Ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացումներ քաղաքական գործընթացների և նրանց 

հոգեբանական մեխանիզմների մասին, նրանց սովորեցնել ցուցաբերել գրագետ, մասնագիտական, 

հոգեբանական օգնություն օգնություն քաղաքական, հասարակական-քաղաքական 

կազմակերպություններին ու շարժումներին նպաստելով ավելի կայուն ու զարգացած 

դեմոկրատական պետություն ստեղծելու գործում: 

Բովանդակությունը 
ԹԵՄԱ 1. Քաղաքական հոգեբանության առարկան, կապը այլ գիտությունների հետ: 

ԹԵՄԱ 2. Քաղաքական հոգեբանության խնդիրները, սկզբունքներն ու մեթոդները: 

ԹԵՄԱ 3. Քաղաքական հոգեբանության պատմությունը: 

ԹԵՄԱ 4. Անձի քաղաքական հոգեբանություն: 

ԹԵՄԱ 5. Մեծ և փոքր խմբերը քաղաքական հոգեբանության մեջ: 

ԹԵՄԱ 6. Մասսաների հոգեբանությունը և մասսաների հոգեբանական տրամադրությունը 

քաղաքականության մեջ: 

ԹԵՄԱ 7. Ազգային-էթնիկական խմբերը և էթնո-քաղաքական գործընթացների 

առանձնահատկությունները:  

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 Քաղաքական հոգեբանության տեսամեթոդական հիմքերը, 

 Քաղաքական հոգեբանությա հետազոտման մեթոդները, սկզբունքները և իրականացման 

մեխանիզմները, 

 Քաղաքական հոգեբանության պատմությունը և տեղըհոգբանականգիտություններիմեջ 

o Քաղաքական գործընթացների հոգեբանակ անառանձնահատկությունները 

Կարողանա` 

 Պրակտիկայում կիրառել հոգեբանական ախտորոշման հնարքներն ու մեթոդները քաղաքական 

հոգեբանության մեջ 

 Որոշել մասնագիտական հոգեբանական աշխատանքի առավել ադեկվատ ճանապարհները, 

 Տիրապետել քաղաքական, հասարակական և այլ սոցիալական խմբերի և անհատների հետ 

հաղորդակցվելու, համագործակցելու արդյունավետ ձևերին 

Տիրապետի` 

 առարկայան ոլորտին, այսինքն` գիտելիքներ ունենա հոգեբանության տարբեր ճյուղերից, 

 քաղաքական հոգեբանության հետազոտման նորագույն ձևերին և տեխնոլոգիաներին: 

 

3.4 Հ/մ -007 Անդրոհոգեբանություն 3 կրեդիտ 

14 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

Նպատակը 
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Ձևավորել այն ընկալումը, որ անդրհոգեբանությունըէ գիտական գիտելիք է, որն ուսումնասիրում է 

պարանորմալ հոգեկան փորձը և վերը նշված հասկացությունների հետ  որևէ առնչություն չունի:   

Բովանդակությունը 
ԹԵՄԱ 1.Անդրհոգեբանությունը որպես գիտական գիտաճյուղ:  

ԹԵՄԱ 2.Մահամերձային փորձ:  

ԹԵՄԱ 3.Անդրմարմնային փորձ:  

ԹԵՄԱ 4.Վերամարմնավորմաներևույթը:  

ԹԵՄԱ 5.Ուրվականներին հանդիպման փորձը:  

ԹԵՄԱ 6.Փոլթերգեյսթների (Տնապայների) երևույթը:  

ԹԵՄԱ 7.Էքստրասենսորային պերցեպցիայի  փորձը:  

ԹԵՄԱ 8.Հոգեկինեզի  երևույթը:  

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 Անդրհոգեբանական երևույթների գիտական մեկնաբանությունը գիտության 

զարգացման ներկայիս փուլում: 
Կարողանա` 

Ձ»ռքբերած տեսականգ իտելիքները կիրառել գործնականում և որոշ գիտական հարցերի 

վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Տիրապետի` 
 

 Անդրհոգեբանական հետազոտության մշակման հիմնական ձևերին, մեթոդներին, գործիքներին, 

վերլուծության եղանակներին: 

 

3.5  Հ/մ -008  Հոգեբանամանկավարժական մեթոդաբանություն և մեթոդներ 4 կրեդիտ 

22 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

 

Նպատակը 
Ուսանողի մոտ ձևավորել պատկերացում հոգեբանության մեթոդաբանության մասին, զինել նրան 

հոգեբանական հետազոտությունների տեսության և պրակտիկայի հիմնական դրույթների, 

մեթոդների առանձնահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքներով, սովորեցնել իրականացնել 

գիտահետազոտական աշխատանքներ: 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Հոգեբանության գիտական mեթոդաբանությունը:  

Թեմա2. Հոգեբանության մեթոդաբանական սկզբունքները:  

Թեմա3. Հոգեբանության մեթոդներիդասակարգումը:  

Թեմա4. Գիտափորձի մեթոդի ընդհանուր բնութագիրը, դրատեսակները:  

Թեմա5. Դիտմանմեթոդը:  

Թեմա6. Թեստերի մեթոդը:  

Թեմա7. Հարցման մեթոդը:  

Թեմա8. Զրույցի և հարցազրույցի մեթոդները:  

Թեմա9. Հարցաթերթի մեթոդը:  

Թեմա  10. Գործունեության արդյունքների ուսումնասիրման մեթոդը:  

Թեմա  11. Փորձագիտական գնահատականներիմեթոդը: Կենսագրական մեթոդը:  

Թեմա  12. Անկախ բնութագրերիմեթոդը: Մոդելավորման մեթոդը: 

Թեմա  13. Երկվորյակների մեթոդը: Սոցիոմետրիայի մեթոդը:  

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 <<Հոգեբանական հետազոտությունների մեթոդաբանություն>> առարկայի հիմնական 

հասկացությունները, 

 հոգեբանության մեթոդների դասակարգումները 
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Կարողանա` 

 իրականացնել գիտահետազոտական աշխատանք, 

 կատարել հետազոտության արդյունքների վերլուծություն և մեկնաբանություն, 

 ներկայացնել հետազոտության արդյունքները սխեմաների, դիագրամների, գրաֆիկների տեսքով: 

Տիրապետի` 

 գիտական աշխատանքի կառուցման հմտություններին: 

 

3.6 Հ/մ -009, Մ/մ -009 Բուհական մանկավարժության և հոգեբանության  հիմնախնդիրներ 

4 կրեդիտ 

(22 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

 
Նպատակը 
 Բացահայտել և իմաստավորել ուսանողների ադապտացիայի կոգնիտիվ զարգացման, ուսանող-

դասախոս հարաբերությունների, մանկավարժական հաղորդակցման առանձնահատկությունները 

բուհում: 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. Բուհական հոգեբանության առարկան, ծագումն ու զարգացումը 

Թեմա 2. Ուսանողի անձնավորության զարգացման առանձնահատկությունները 

Թեմա 3. Ուսանողի և դասախոսի անձնավորության տիպաբանությունը 

Թեմա 4. Ուսանողի անձնավորության սոցիալ-հոգեբանական ուսումնասիրությունը 

Թեմա 5. Բուհում դասախոսի և ուսանողի միջև մանկավարժական հաղորդակցումը 

Թեմա 6. Ուսանողի ադապտացիան բուհական ուսուցմանը 

Թեմա 7. Ուսանողների առաջադիմության և բուհից դուրս մնալու պատճառները 

Թեմա 8. Ուսանողների հոգեբանական առանձնահատկությունները 

Թեմա 9. Ուսանողների գիտական աշխարհայացքի զարգացման հարցը արդի պայմաններում 

Թեմա 10. Ֆիզիկական և կոգնիտիվ զարգացումը վաղ հասունության տարիքում 

Թեմա 11. Վաղ հասունության տարիքի զարգացման խնդիրները 

Թեմա 11. Մասնագիտական կրթության հոգեբանություն 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 Բուհական հոգեբանության հիմնախնդիրները, ուսանողական տարիքի հոգեբանական 

առանձնահատկությունները, մանկավարժական հազորդակցման առանձնահատկությունները 

Կարողանա` 

 Գիտելիքները կիրառել ուսման պրոցեսում, ստեղծել արդյունավետ  փոխհարաբերություններ 

սովորողների հետ, կիրառել տարբեր տեխնոլոգիաներ: 

Տիրապետի` 

 Բուհական ուսուցման նոր տեխնոլոգիաներին, մեթոդներին, ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացման մեխանիզմներին: 
 

 

3.7 Հ/մ -010 Հոգեսոմատիկա 4 կրեդիտ 

22 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

Նպատակը 

Գիտելիքներ հաղորդել հոգեսոմատիկ ուղղությունների և հայեցակարգերի, 

հոգեսոմատիկի և սոմատոհոգեկանի կապի մասին:  
Բովանդակությունը 
ԹԵՄԱ 1. Հոգեսոոմատիկայի ծագումն ու զարգացումը, ուղղությունները և մոդելները:  

ԹԵՄԱ 2. Հոգեսոմատիկայի և սոմատոհոգեկանի փոխազդեցությունը:  
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ԹԵՄԱ 3. Հոգեսոմատիկ հիվանդությունների առաջացման պատճառները:  

ԹԵՄԱ 4. Հոգեբանական գործոնների դերն ու ազդեցությունը սոմատիկ հիվանդությունների 

առաջացման վրա:  

ԹԵՄԱ 5. Անձի տիպը և հիվանդությունը:  

ԹԵՄԱ 6. Հոգեկան խանգարումները սոմատիկ հիվանդությունների ժամանակ: 

ԹԵՄԱ 7. Հույզերի դերը տարբեր հիվանդությունների առաջացման գործում:  

ԹԵՄԱ 8. Ցավի հոգեսոմատիկ ասպեկտները, տեսությունները:  

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

 հոգեսոմատիկ խանգարումների տեսակները 

 հոգեսոմատիկ խանգարումների առաջացման պատճառները 

 հոգեկանի փոփոխությունները հիվանդության ազդեցության տակ 

 անձի տիպերի և հիվանդության փոխկապվածությունը 

Կարողանա` 

 հասկանալ հիվանդության առաջացման պատճառը 

 որոշել անձի տիպը և վերաբերմունքը հիվանդության հանդեպ 

 վերափոխել հիվանդի վարքը 

Տիրապետի` 

հոգեբանական գիտելիքների, որոնք կապահովեն անձի ներդաշնակ զարգացումն ու 

հոգեկան առողջության պահպանումը, 

 հոգեբանական աշխատանքի կազմակերպման և իրականացման համար անհրաժեշտ 

գիտելիքների և հմտությունների: 
 

3.8 Հ/մ -011 Ստի հոգեբանություն 4 կրեդիտ 

22 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, քննություն:  

Նպատակը 
Ձևավորել գիտելիքներ ստի էության և տեսակների, նրա տարբեր կողմերի,  նեղ մասնագիտական 

ասպեկտների, ստի և ճշմարտության  վերաբերյալ հիմնական տեսությունների,  գիտական 

պատկերացումների, ձևավորման փուլերի, գործառնության միջավայրի վերաբերյալ: 

Բովանդակությունը 
ԹԵՄԱ 1. Ստի հոգեբանություն որպես գիտություն:  

ԹԵՄԱ 2. Տրամաբանական-իմացաբանական ճշմարտությունը և հոգեբանական ճշմարտությունը:  

ԹԵՄԱ 3. Ստի և ճշմարտության ըմռնման սոցիալական, հոգեբանական ևբարոյական 

դետերմինանտները:  

ԹԵՄԱ 4. Անձնային հատկանիշները և սուտը:  

ԹԵՄԱ 5. Ճշմարիտև և սուտ ինֆորմացիայի հոգեբանական հատկանիշների դասակարգումը 

կոմունիկատիվ իրադրություններում 

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 

Ստի և ճշմարտության հոգեբանական երևույթների գիտական մեկնաբանությունը 

գիտության զարգացման ներկայիս փուլում: 
Կարողանա` 

 Ձեռքբերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում և որոշ գիտական հարցերի 

վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Տիրապետի` 

 հետազոտության մշակման հիմնական ձևերին, մեթոդներին, գործիքներին, վերլուծության 

եղանակներին: 

 

3.9 Հ/մ -012 Վախի հոգեբանություն 3 կրեդիտ 
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16 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

Նպատակը 
Ուսումնասիրել վախ երևույթը՝ որպես հոգեբանական խնդիր, վախի վերաբերյալ հոգեբանական 

տեսությունները, հիմքերը, ինչպես նաև վախերի հետ իրականացվող հոգեբանական 

աշխատանքի յուրահատկույթւոններըֈ  

Բովանդակությունը 
ԹԵՄԱ 1.Վախի հոգեբանոթյան ծագումն ու զարգացումը:  

ԹԵՄԱ 2.Վախի նշանակությունը մարդու համար:  

ԹԵՄԱ 3.Վախի մեխանիզմները:  

ԹԵՄԱ 4.Վախերի դասակարգումը, տեսակները:  

ԹԵՄԱ 5.Վախի հաղթահարման ուղիները:  

ԹԵՄԱ 6.Վախի նշանակությունը մարդկային կյանքի տարբեր բնագավառներում:  

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա 

 Վախի հոգեբանական օրինաչափությունները և դրանց հաղթահարման հիմնական 

հոգեբանական ուղիներն ու մեխանիզմները 

Կարողանա` 

 Ó»ռքբերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում և որոշ գիտական հարցերի 

վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ: 

Տիրապետի` 

 վախի հոգեբանության հետազոտության մշակման հիմնական ձևերին, մեթոդներին, 

գործիքներին, վերլուծության եղանակներին: 

 
3.9.1. Հ/մ -013  Մշակույթի հոգեբանություն 3 կրեդիտ 

16 ժամ դասախոսություն, 22 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

 

Նպատակը 

Բովանդակությունը 
Թեմա 1. <<Մշակույթի հոգեբանություն>>առարկան,  խնդիրները:  

Թեմա 2. Մշակույթի հոգեբանության մեթոդաբանական հիմքերը և հիմնական ուղղությունները:  

Թեմա 3.  Միջմշակութային հոգեբանություն:  

Թեմա 4. Մշակույթ և կրթություն:  

Թեմա 5. Մշակույթը և բարոյական դաստիարակությունը:  

Թեմա 6. Մշակույթը- էթնհոգեբանությունը:  

Թեմա 7. Մշակույթը և անձի հոգեկան գործընթացները:  

Թեմա 8. Մշակույթ և  գենդեր:  

Թեմա 9. Մշակույթ և անձի հոգեկան առողջություն:  

Թեմա 10. Մշակութային յուրահատկությունների հոգեբանական դրսևորումները Հայաստանում:   

Թեմա 11. Մշակույթի և մարդու նույնականացման ճգնաժամը:  

Թեմա 12. Հոգեբանական և սոցիալ-մշակութային հարմարում:  

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա  

 Մշակույթի հոգեբանության մեթոդաբանական հիմքերը, հիմնահարցերը 

 անձ-մշակույթ փոխառնչության դասական և արդի մոտեցումները 

 մշակույթի ազգային առանձնահատկությունները 

Կարողանա` 

 վերլուծել մշակութային երևույթների հոգեբանական կողմերը 

 հետազոտել կանանց և տղամարդկանց մշակույթի ընկալման տարբերությունները 

Տիրապետի` 

 մշակութային և հասարակական երևույթների հոգեբանական կողմերին 
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 մշակույթին առնչվող գիտական նյութերը քննադատորեն վերլուծելու հմտություններին: 

 

3.9.2. Հ/մ -014 Կրոնի հոգեբանություն 4 կրեդիտ 

22 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, ստուգարք:  

 
Նպատակը 

Բովանդակությունը 
ԹԵՄԱ 1. Կրոնի հոգեբանության ծագումը առարկան, կապը այլ գիտությունների հետ: 

ԹԵՄԱ 2.Կրոնի հոգեբանության խնդիրները, սկզբունքներն ու մեթոդները: 

ԹԵՄԱ 3. Հոգեկանի զարգացման ընդհանուր և առանձնահատուկ օրինաչափությունները:  

ԹԵՄԱ 4. Ժամանակակից պատկերացումները կրոնի մասին: 

ԹԵՄԱ 5. Կրոնի ազդեցությունը հոգեկան խանգարումների առաջացման գործում: 

 Կրթական արդյունքները 

Գիտենա ` 

 կրոնի հոգեբանության տեսամեթոդական հիմքերը, 

 տարբեր կրոնների հոգեբանական ազդեցության առանձնահատկությունները, 

 կրոնական ծայրահեղականության դրսևումների ձևերը և դրանց հոգեբանական ազդեցության 

մեխանիզմները 

Կարողանա` 

 ծայրահեղ աղանդների մեջ հայտնված մարդկանց հոգեբանական օգնություն ցույց տալու 

մեթոդներն ու ձևերը, 

 կրոնական ծայրահեղականության դեմ պայքարի հոգեբանական ձևերն ու միջոցները 

Տիրապետի` 

 երեխաների, մեծահասակների, կոլեկտիվների և ընտանիքների հետ հաղորդակցվելու և 

համագործակցելո ւարդյունավետ ձևերին 

 հոգեբանության ժամանակակի ցմեթոդների, 

 կրոնական կազմակերպությունների հետ աշխատելու նորագույն ձևերին: 

 

3.9.3 Հ/մ -015  Ընտանիքի խորհրդատվություն 4 կրեդիտ 

22 ժամ դասախոսություն, 26 ժամ գործնական, 3-րդ կիսամյակ, քննություն:  

 

Նպատակը 
Ուսանողներին զինել գիտելիքներով հոգեկանի մեխանիզմների և օրինաչափությունների, 

հոգեկանի կառուցվածքի, իմացական գործընթացների,  մարդու անձի  և անհատական 

հոգեբանական առանձնահատկությունների մասին: 

Բովանդակությունը 
ԹԵՄԱ 1. Ընտանեկան խորհրդատվության առարկան, խնդիրները, նպատակները: 

ԹԵՄԱ 2. Ընտանիքին ցույց տրվող հոգեբանական օգնության տարբերակները: 

ԹԵՄԱ 3. Կլինիկական և ախտաբանական /պաթոլոգիկ/ դրսևորումները ծնողական 

դիրքորոշումների  ընթացքում: 

ԹԵՄԱ 4. Նախնական հոգեախտորոշում: Բողոքի վերլուծությունը: 

ԹԵՄԱ 5.Դիմողի վարքը առաջին հանդիպման, զրույցի ժամանակ: 

ԹԵՄԱ 6. Երեխայի վարքի զարգացման շեղումների հոգեախտաբանության նպատակները: 

Կոնֆլիկտի գոտին և ծնողների բողոքները հասակակիցների հետ շփման պրոբլեմների դեպքում: 

ԹԵՄԱ 7. Ընտանեկան ախտաբանության մեթոդիկայի միօրինակությունը և 

արդյունավետությունըֈ 

ԹԵՄԱ 8. Ընտանիքի համատեղ հոգեթերապիան որպես խորհրդատվական ամենաարդյունավետ 

միջոց:  

Կրթական արդյունքները 
Գիտենա՝ 
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 ընտանիքի հոգեբանության և խորհրդատվության ուսումնասիրման առարկան, 

 հոգեկան գործընթացների վրա միջավայրի գործոնների և օրգանիզմի վիճակների ազդեցությունը 

Կարողանա` 

 ձեռքբերած տեսական գիտելիքները կիրառել գործնականում, 

 կիրառել ընդհանուր հոգեբանության հետազոտության մեթոդները 

 որոշ գիտական հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն եզրահանգումներ 

Տիրապետի` 

 անձի և գործունեության կառուցվածքի մասին գիտելիքներին 

 


